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 .171م، ص 1968د/ عبد الفتاح حسن: مبادئ النظام الدستوري في الكويت، دار النهضة العربية،  )1(

 عليىى  يحظىىر لىىم كمىىا الىىوزراء، رئاسىىة تىىولي فىىي دسىىتورية سىىلطة العهىىد لىىولي يقىىرر لىىموعلىىى خىىلم الماىىري الكىىويتى والىىذ   -
 قىىىىمامو، تباينىىىت الىىىوزراء مجلىىىس رئاسىىىة العهىىىد ولىىىي يتىىىولى أن الدسىىىتورية األعىىىرام أجىىىازت وإنمىىىا السىىىلطة، هىىىذ  مبااىىىرة
 علىىىى وذلىىى  ،إتجىىىاهين إلىىىى الىىىوزراء مجلىىىس رئاسىىىة تىىىولي فىىىي العهىىىد ولىىىي سىىىلطة حيىىى  مىىىن  الخلىىىي  دول فىىىي الملكيىىىة الدسىىىاتير
 :التالي النحو

 خىىىلل مىىىن الىىىوزراء رئىىىيس منصىىى  تىىىولي العهىىىد ولىىىي علىىىى السياسىىىية األنظمىىىة مىىىن االتجىىىا  هىىىذا حظىىىر وقىىىد :األول اإلتجىىىا  -أ
 هىىىو الملىىى ، بقولهىىىا  منىىى ( 56م) فىىىي السىىىعود  الدسىىىتور ماتبنىىىا  وهىىىو بنفسىىى ، يتىىىوال  للملىىى  الىىىوزراء رئىىىيس منصىىى  حجىىىز
 مىىىىن وغيىىىر  النظىىىىام هىىىذا ألحكىىىىام وفقىىىا   وذلىىىى  الىىىوزراء مجلىىىس أعضىىىىاء مهامىىى  أداء فىىىىي ويعاونىىى  الىىىىوزراء مجلىىىس رئىىىيس
  . األنظمة

 ماتبنىىىىا  وهىىىىو األميىىىىر، حيىىىىاة حىىىىال للعهىىىىد ولىىىىي بتعيىىىىين السياسىىىىية األنظمىىىىة مىىىىن االتجىىىىا  هىىىىذا يعتىىىىرم ولىىىىم :الثىىىىانى اإلتجىىىىا  -ب
  يقىىىىوم مجلىىىىس العائلىىىىة الحاكمىىىىة، خىىىىلل ثلثىىىىة أيىىىىام مىىىىن اىىىى ور ، بقولهىىىىا منىىىى ( 6م) فىىىىيم 1996لعىىىىام  العمىىىىاني الدسىىىىتور

منصىىى  السىىىلطان، بتحديىىىد مىىىن تنتقىىىل إليىىى  واليىىىة الحكىىىم. فىىىحذا لىىىم يتفىىى  مجلىىىس العائلىىىة الحاكمىىىة علىىىى إختيىىىار سىىىلطان للىىىبلد 
 رسالت  إلى مجلس العائلة . فيقام مجلس الدفاي بتثبيت من أاار ب  السلطان 

 .186م، ص 2004القانون الدستوري الكويتى، مصر للخدمات العلمية،  د/ أحمد الموافى: مبادئ )2(
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 .19، صم1962المذكرة التفسيرية للدستور الكويتى الصادر عام  )3(

دراسىىىىة مقارنىىىىة، الطبعىىىىة الخامسىىىىة منقحىىىىة، مكتبىىىىة الكويىىىىت الوطنيىىىىة،  –د/ عىىىىادل الطبطبىىىىائى: النظىىىىام الدسىىىىتوري فىىىىي الكويىىىىت  )4(

 .523م، ص 2009

( مىىىىن الدسىىىىتور الكىىىىويتى علىىىىى أن  لكىىىىل عضىىىىو مىىىىن أعضىىىىاء مجلىىىىس األمىىىىة أن يوجىىىى  إلىىىىى رئىىىىيس مجلىىىىس 99ت )موقىىىىد نصىىىى )5(

إختصاصىىىهم، وللسىىىائل وحىىىد  حىىى  التعقيىىى  مىىىرة واحىىىدة علىىىى  فىىىيالىىىوزراء وإلىىىى الىىىوزراء إسىىىئلة إلستيضىىىاح األمىىىور الداخلىىىة 
 اإلجابة .

ضىىىىاء مجلىىىىس األمىىىىة أن يوجىىىى  إلىىىىى رئىىىىيس مجلىىىىس ( مىىىىن الدسىىىىتور الكىىىىويتى علىىىىى أن  لكىىىىل عضىىىىو مىىىىن أع100وقىىىىد نصىىىىت )م )6(

اإلسىىىتجوا  إلىىىى بعىىىد  فىىىيإختصاصىىىاتهم. وال تجىىىر  المناقاىىىة  فىىىيالىىىوزراء وإلىىىى الىىىوزراء إسىىىتجوابات عىىىن األمىىىور الداخلىىىة 
 101غيىىىر حالىىىة اإلسىىىتعجال وموافقىىىة الىىىوزير. وبمراعىىىاة أحكىىىام المىىىادتين  فىىىيثمانيىىىة أيىىىام علىىىى األقىىىل مىىىن يىىىوم تقديمىىى ، وذلىىى  

 الدستور يجوز أن يؤد  اإلستجوا  إلى طرح موضوي الثقة على المجلس من  102و
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 .24، صم1962المذكرة التفسيرية للدستور الكويتى الصادر عام  )7(

؛ 107م، ص 2010د/ خليفىىىىىة ثىىىىىامر الحميىىىىىدة: النظىىىىىام الدسىىىىىتوري الكىىىىىويتي، مطبوعىىىىىات جامعىىىىىة الكويىىىىىت، الطبعىىىىىة األولىىىىىى،  )8(

؛ 188م، ص 1971مىىىىد مقدمىىىىة فىىىىي دراسىىىىة المبىىىىادئ الدسىىىىتورية العامىىىىة،  –فىىىىي الكويىىىىت  د/يحيىىىىى الجمىىىىل: النظىىىىام الدسىىىىتور 
د/عثمىىىىان عبىىىىد الملىىىى  الصىىىىالر: النظىىىىام الدسىىىىتور  والمؤسسىىىىات السياسىىىىية فىىىىي الكويىىىىت، الطبعىىىىة األولىىىىى، ال توجىىىىد دار ناىىىىر، 

 .329م، ص 1989

ناصىىىر محمىىىد ومىىىا ترتىىى  عليىىى  مىىىن حىىىل مجلىىىس  وهىىىو مىىىا اىىىهد بىىى  الواقىىىد حىىىال اسىىىتجوا  مجلىىىس األمىىىة لىىىرئيس الىىىوزراء الاىىىي  )9(

أقىىىل مىىىن اىىىوهر مىىىون توقيعهىىىا بعىىىد معارضىىىة بعىىىد  2008األمىىىة، كمىىىا أل ىىىت الحكومىىىة الكويتيىىىة صىىىفقة داو كيميكىىىال فىىىي ديسىىىبمر 
، بمىىىىا كلىىىىم خزانىىىىة الدولىىىىة مليىىىىارات الىىىىدوالرات بعىىىىد رئيىىىىوس الىىىىوزراء باسىىىىتجوا مىىىىون جانىىىى  بعىىىىي النىىىىوا  الذيىىىىون هىىىىوددوا 

ذلىىى : جريىىىدة  فىىىييميكىىىال علىىىى حكىىىم تحكىىىيم فىىىي مواجهىىىة الحكومىىىة الكويتيىىىة نتيجىىىة فسىىى  العقىىىد. انظىىىر حصىىىول اىىىركة داو ك
 .2، ص2009فبراير  4، بتاري  6117، العدد 27القدس العربي، السنة 
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 .523دراسة مقارنة، مرجد سب  ذكر ، ص  –د/ عادل الطبطبائى: النظام الدستوري في الكويت  )10(

الكويىىىت مىىىن حىىىرل دسىىىتور  لنىىىوا   فىىىيوتأكيىىىدا  علىىىى مىىىا ذهىىى  إليىىى  هىىىذا الجانىىى  مىىىن الفقىىى ، ومىىىا خلقىىى  العىىىرم الدسىىىتور   )11(

م، ، فحنىىى  لىىىم يىىىتم سىىىؤال او 2003م والىىىذ  أسىىىتمر حتىىىى عىىىام 1963مراقبىىىة رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء منىىىذ عىىىام  فىىىيالبرلمىىىان 
إنتهىىىاء الحىىىرل األدبىىىى لنىىىوا  البرلمىىىان نتيجىىىة إنتهىىىاء  م، إذ أنىىى  بعىىىد2006مىىىايو  14رئىىىيس مجلىىىس وزراء حتىىىى  أيإسىىىتجوا  

م، قىىىام نىىىوا  مجلىىىس األمىىىة بتطبيىىى  2003العىىىرم الدسىىىتور  وذلىىى  بالفصىىىل بىىىين رئاسىىىة مجلىىىس الىىىوزراء وواليىىىة العهىىىد عىىىام 
رقىىىابتهم السياسىىىية علىىىى رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء، وذلىىى  فيمىىىا يخىىىص الاىىىي  ناصىىىر المحمىىىد الصىىىباح، والاىىىي  جىىىابر المبىىىار  

 الصباح:الحمد 
 م(:2011نوفمبر  –م 2006أوال : سمو رئيس مجلس الوزراء الاي  ناصر المحمد الصباح ) مايو 

   م تقىىىدم كىىىل مىىىن النىىىوا  الثلثىىىة 2006مىىىايو  17فىىىى دور اإلنعقىىىاد الرابىىىد مىىىن الفصىىىل التاىىىريعى العااىىىر وبتىىىاري
فيصىىىل علىىىى المسىىىلم( بطلىىى  إسىىىتجوا  لىىىرئيس مجلىىىس الىىىوزراء الاىىىي  ناصىىىر  –أحمىىىد المليفىىىى  –)أحمىىىد السىىىعدون 

قىىىىانون الىىىىدوائر والىىىىذ  قامىىىىت فيىىىى  الحكومىىىىة بتحويىىىىل  سىىىىب  قضىىىىية تعىىىىديل الىىىىدوائر االنتخابيىىىىة،المحمىىىىد الصىىىىباح، ب
خلفىىىا  لمىىىا ألتزمىىىت بىىى  أمىىىام الخمىىىس إلىىىى المحكمىىىة الدسىىىتورية ممىىىا يىىىدل علىىىى تماطىىىل الحكومىىىة فىىىي تقىىىديم القىىىانون 

م بحىىىىل مجلىىىىس 2006مىىىىايو  21س األمىىىىة، ولكىىىىن لىىىىم يىىىىتم مناقاىىىىة اإلسىىىىتجوا  نتيجىىىىة صىىىىدور مرسىىىىوم بتىىىىاري  مجلىىىى
 م.2006يونيو  29فياألمة حل  رئاسيا ، وقد صدر مرسوم إعادة انتخا  أعضاء مجلس األمة 

   النىىىوا  م، تقىىىدم كىىىل مىىىن 2008نىىىوفمبر  18وفىىىى دور اإلنعقىىىاد الثىىىانى مىىىن الفصىىىل التاىىىريعى الثىىىانى عاىىىر وبتىىىاري
محمىىىىد هىىىىايم المطيىىىىر ( بطلىىىى  إسىىىىتجوا  ثىىىىانى لىىىىرئيس  –عبىىىىد ر حاىىىىر البىىىىرغ   –الثلثىىىىة ) وليىىىىد الطبطبىىىىائى 

زيىىىادة معىىىدالت و ضىىىياي هيبىىىة الدولىىىةو لتجىىىاوز علىىىى القيىىىود األمنيىىىةمجلىىىس الىىىوزراء ناصىىىر محمىىىد الصىىىباح، بسىىىب  ا
 ة تقىىىىدم الحكومىىىىة بحسىىىىتقالتها قبىىىىل مناقاىىىىت ، ولكىىىىن أيضىىىىا لىىىىم يىىىىتم مناقاىىىىة اإلسىىىىتجوا  نتيجىىىىالفسىىىىاد المىىىىالي واإلداري

 م.2008ديسمبر  14م، وقد صدر األمر األمير  بقبول إستقالة الحكومة فى 2008نوفمبر  25وذل  بتاري  
   م، تقىىىىدم النائىىىى  )فيصىىىىل علىىىىى المسىىىىلم( بطلىىىى  إسىىىىتجوا  2009مىىىىارس  1وفىىىىى دور اإلنعقىىىىاد ذاتىىىى ، ولكىىىىن بتىىىىاري

جمعىىىان  –مىىىن التىىىوا  الثلثىىىة بحسىىىتجوا  رابىىىد )ناصىىىر جاسىىىم الصىىىائ   م كىىىل2009مىىىارس  2 فىىىيثالىىى ، كمىىىا تقىىىدم 
م، تقىىىدم النائىىى  )محمىىىد هىىىايم المطيىىىر ( بطلىىى  2009مىىىارس  9عبىىىد العزيىىىز الاىىىايجى(، وفىىىى   –ظىىىاهر الحىىىري  

التجىىىىاوزات فىىىىي مصىىىىروفات إسىىىىتجوا  خىىىىامس لىىىىرئيس مجلىىىىس الىىىىوزراء الاىىىىي  ناصىىىىر المحمىىىىد الصىىىىباح، بسىىىىب  
، راءات الحكومىىىة تجىىىا  تقريىىىر ديىىىوان المحاسىىىبة وذلىىى  فيمىىىا يخىىىص اإلسىىىتجوا  الثالىىى وإجىىى ديىىىوان مجلىىىس الىىىوزراء

اإلخفىىىىاق فىىىىي انقىىىىاذ ، وضىىىىياي هيبىىىىة الدولىىىىةأمىىىىا فيمىىىىا يخىىىىص موضىىىىوي اإلسىىىىتجوا  الرابىىىىد فقىىىىد كىىىىان ذلىىىى  بسىىىىب  
ا  ء، وأخيىىىرالتجىىىاوزات فىىىي مصىىىروفات ديىىىوان مجلىىىس الىىىوزرا، والتىىىردد فىىىي التعامىىىل مىىىد األزمىىىة الماليىىىة، واالقتصىىىاد

هىىىدم أحىىىد المسىىىاجد ، امىىىا فيمىىىا يخىىىص موضىىىوي اإلسىىىتجوا  الخىىىامس فقىىىد كىىىان بسىىىب  اإلخىىىلل فىىىي أحكىىىام الدسىىىتور
وقىىىىد ترتىىىى  علىىىىى كافىىىىة اإلسىىىىتجوابات ثلثىىىىتهم ذات األثىىىىر بعىىىىدم  .المخىىىىالم ألمىىىىل  الدولىىىىة فىىىىي منطقىىىىة الفنيطىىىىيس

م، وقىىىد صىىىدر 2009مىىىارس  16ري  مناقاىىىة اإلسىىىتجوا  نتيجىىىة تقىىىدم الحكومىىىة بحسىىىتقالتها قبىىىل مناقاىىىت ، وذلىىى  بتىىىا
م صىىىىدر المرسىىىىوم األميىىىىر  2009مىىىىارس  18ذات اليىىىىوم. وبتىىىىاري   فىىىىياألمىىىىر األميىىىىر  بقبىىىىول إسىىىىتقالة الحكومىىىىة 

 بحل مجلس األمة دستوريا .
   م، تقىىىدم النائىىى  )فيصىىىل 2009نىىىوفمبر  15وفىىىى دور اإلنعقىىىاد الثىىىانى مىىىن الفصىىىل التاىىىريعى الثالىىى  عاىىىر وبتىىىاري

 فىىىىيالتجىىىىاوز إسىىىىتجوا  سىىىىادس لىىىىرئيس مجلىىىىس الىىىىوزراء ناصىىىىر محمىىىىد الصىىىىباح، بسىىىىب   علىىىىى المسىىىىلم( بطلىىىى 
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ارتكىىىىا  تجىىىاوزات ماليىىىة وهىىىدر أمىىىوال عامىىىة تقىىىدر بعاىىىىرات و، مصىىىروفات ديىىىوان سىىىمو رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء

اىىىىيكات  بقضىىىىيةعرفىىىىت  التىىىىيوم، 2008انتخابىىىىات عىىىىام  مليىىىىين الىىىىدوالرات خىىىىلل الحملىىىىة االنتخابيىىىىة التىىىىي سىىىىبقت
وألول مىىىرة  الاىىىي  ناصىىىر المحمىىىد الصىىىباح رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء صىىىعود ، وقىىىد ترتىىى  علىىىى ذلىىى الىىىرئيس للنىىىوا 

 8 المنعقىىىدة فىىىي المجلىىىس وقىىىد نىىىوق  االسىىىتجوا  فىىىي جلسىىىة، منصىىىة االسىىىتجوا تىىىاري  الحيىىىاة السياسىىىية علىىىى  فىىىي

، وبعىىىد إنتهىىىاء جلسىىىة ، وقىىىد تحولىىىت الجلسىىىة إلىىىى سىىىرية بنىىىاء علىىىى طلىىى  الحكومىىىة وموافقىىىة المجلىىىسم2009ديسىىىمبر 
رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء الاىىىي  ناصىىىر  إمكىىىان التعىىىاون مىىىد عىىىدمبىىىحقتراح  أعضىىىاءمناقاىىىة اإلسىىىتجوا  تقىىىدم عاىىىرة 

 رفىىىىي طلىىىى  عىىىىدم التعىىىىاونم، وكانىىىىت النتيجىىىىة 2006ديسىىىىمبر  16المحمىىىىد الصىىىىباح، والىىىىذ  تىىىىم مناقاىىىىت  بتىىىىاري  
وامتنىىىاي نائىىى   ا  نائبىىى (13) وافىىى وطلىىى  حجىىى  الثقىىىة، نائىىى   (35)رفىىىي  وتجديىىىد الثقىىىة فيىىى  وذلىىى  بأغلبيىىىة كبيىىىرة، إذ

 .واحد
 م، تقىىىىىدم النائىىىىى  )خالىىىىىد ماىىىىىعان الطىىىىىاحوس( بطلىىىىى  2010مىىىىىايو  30قىىىىىاد ذاتىىىىى ، ولكىىىىىن بتىىىىىاري  وفىىىىىى دور اإلنع

دم تطبيىىى  القىىىوانين المعمىىىول بهىىىا عىىىإسىىىتجوا  سىىىابد لىىىرئيس مجلىىىس الىىىوزراء الاىىىي  ناصىىىر المحمىىىد الصىىىباح، بسىىىب  
ة علىىىي دم متابعىىىة ومحاسىىىبة الجهىىىات المسىىىئولة عىىىن تىىىردي األوضىىىاي البيئيىىىة فيمىىىا يخىىىص تلىىىو  منطقىىى، وعىىىبالدولىىىة

قىىىد ترتىىى  علىىىى ذلىىى  عىىىدم مناقاىىىة اإلسىىىتجوا  نتيجىىىة و .صىىىباح السىىىالم ممىىىا أد  إلىىىى إلحىىىاق أضىىىرارا بال ىىىة بسىىىكانها
م باىىىأن تحويىىىل الجلسىىىة إلىىىى جلسىىىة سىىىرية، وإثىىىر 2010يونيىىىو  8تقىىىدم الحكومىىىة بطلىىى  إلىىىى مجلىىىس األمىىىة بتىىىاري  

عضىىىاء عىىىن التصىىىويت، أنسىىىح  مقىىىدم ( أ4( عضىىىوا  وإمتنىىىاي )19( عضىىىوا  ورفىىىي )29موافقىىىة المجلىىىس بأغلبيىىىة )
 ل.أعلن رئيس المجلس عن رفد بند االستجوا  من جدول األعمااإلستجوا  من الجلسة و

   م، تقىىىدم كىىىل مىىىن النىىىوا  2010نىىىوفمبر  30وفىىىى دور اإلنعقىىىاد الثالىىى  مىىىن الفصىىىل التاىىىريعى الثالىىى  عاىىىر وبتىىىاري
لىىى  إسىىىتجوا  ثىىىامن لىىىرئيس مجلىىىس الىىىوزراء صىىىالر المىىىل( بط –جمعىىىان الحىىىري   –الىىىثل  )مسىىىلم محمىىىد البىىىرا  

، وقىىىد تحولىىىت الجلسىىىة انتهىىىا  أحكىىىام الدسىىىتور والتعىىىدي علىىىى الحريىىىات العامىىىةالاىىىي  ناصىىىر محمىىىد الصىىىباح، بسىىىب  
بعىىىىد وموافقىىىىة مجلىىىىس األمىىىىة، و بنىىىىاء علىىىىى طلىىىى  الحكومىىىىةم وذلىىىى  2010ديسىىىىمبر  28بتىىىىاري  سىىىىرية جلسىىىىة إلىىىىى 

، والىىىذ  تىىىم مناقاىىىت  إمكىىىان التعىىىاون مىىىد سىىىمو رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراءانتهىىىاء الجلسىىىة قىىىدم عاىىىر نىىىوا  طلىىى  عىىىدم 
وتجديىىىد الثقىىىة فيىىى  للمىىىرة الثانيىىىة وذلىىى  بأغلبيىىىة  رفىىىي طلىىى  عىىىدم التعىىىاونم، وكانىىىت النتيجىىىة 2011ينىىىاير  5بتىىىاري  
 عن التصويت. وامتناي نائ  واحد ا  نائب (22) واف وطل  حج  الثقة، نائ   (25)رفي  كبيرة، إذ

 م، تقىىىدم كىىىل مىىىن النائبىىىان 2011مىىىايو  10عقىىىاد الرابىىىد مىىىن الفصىىىل التاىىىريعى الثالىىى  عاىىىر وبتىىىاري  وفىىىى دور اإلن
عبىىىد الىىىرحمن العنجىىىر ( بطلىىى  إسىىىتجوا  تاسىىىد لىىىرئيس مجلىىىس الىىىوزراء الاىىىي  ناصىىىر محمىىىد  –)أحمىىىد السىىىعدون 

خطىىى  االنمائيىىى  اوال: فاىىىل فىىىي تاسىىىيس الاىىىركات المسىىىاهم  العامىىى  التىىىي تضىىىمنتها الالصىىىباح، وذلىىى  لعىىىدة أسىىىبا : 
. ( لتنفيىىىىىىذ الماىىىىىىروعات التنمويىىىىىى  االسىىىىىىتراتيجي  والقائىىىىىىد  للخطىىىىىى  2014/  2013 - 2011/  2010للسىىىىىىنوات ) 

ثانيىىىىا: التفىىىىريط فىىىىي امىىىىل  الدولىىىى  العقاريىىىى  والتنىىىىازل عنهىىىىا وتمليكهىىىىا لل يىىىىر باىىىىروط واجىىىىراءات ال تتفىىىى  واحكىىىىام 
ثالثىىىا : تهىىىاون الحكومىىى   الكفيلىىى  باسىىىترداد حقىىىوق الدولىىى . الدسىىىتور والقىىىوانين المعمىىىول بهىىىا وعىىىدم اتخىىىاذ االجىىىراءات

عىىىن القيىىىام بمسىىىئوليتها بحمايىىى  مصىىىالر الدولىىى  وتفريضىىىها بالمىىىال العىىىام فىىىي اىىىرك  ) زيىىىن ( باعتبىىىار الدولىىى  المسىىىاهم 
رابعىىىىا: فاىىىىل الحكومىىىى  فىىىىي االلتىىىىزام بااىىىىتراطات التصىىىىرم بالتعويضىىىىات عىىىىن  .% 27,618االكبىىىىر بنسىىىىب  بل ىىىىت 

ان العراقىىىي باىىىان اعىىىاد  تاهيىىىل البيئىىى  عىىىلو  علىىىي فاىىىلها باتخىىىاذ االجىىىراءات اللزمىىى  للتصىىىدي للعديىىىد خسىىىائر العىىىدو
م، تقىىىىدم الحكومىىىىة 2011مىىىىايو  17جلسىىىىة  فىىىىي. وقىىىىد ترتىىىى  علىىىىى مناقاىىىىة اإلسىىىىتجوا  مىىىىن قضىىىىايا التلىىىىو  البيئىىىىي

المجلىىىس الموافقىىىة علىىىى فقىىىرر ذلىىى ،  تأجيىىىل نظىىىر االسىىىتجوا  لمىىىدة سىىىنة مىىىالم تحكىىىم المحكمىىىة الدسىىىتورية قبىىىلبطلىىى  
( نائبىىىىا  مىىىىن الجلسىىىىة اعتراضىىىىا  علىىىىى هىىىىذ  15رفضىىىىوا الطلىىىى . وقىىىىد انسىىىىح  ) (10)مقابىىىىل  (39)الطلىىىى  بأغلبيىىىىة 

فىىىي الىىىدور الرابىىىد تقىىىدمت الحكومىىىة بطلىىى  رفىىىد االسىىىتجوا  بنىىىاء علىىىى  م2011 نىىىوفمبر 15السىىىابقة. وفىىىي جلسىىىة 
 (26)موافقىىىة علىىىى الطلىىى  و (38)فكانىىىت النتيجىىىة قىىىرار المحكمىىىة الدسىىىتورية ثىىىم جىىىر  التصىىىويت علىىىى ذلىىى  الطلىىى  

 .االستجوا  من جدول األعمالرئيس المجلس لم يدلوا بأصواتهم ورفد 
   محمىىىد  –م، تقىىىدم كىىىل مىىىن النىىىوا  الثلثىىىة )وليىىىد الطبطبىىىائى 2011مىىىايو  22وفىىىى دور اإلنعقىىىاد ذاتىىى ، ولكىىىن بتىىىاري

وزراء الاىىىي  ناصىىىر محمىىىد الصىىىباح، وذلىىى  مبىىىار  الىىىوعلن( بطلىىى  إسىىىتجوا  عااىىىر لىىىرئيس مجلىىىس الىىى –هىىىايم 
: االضىىىىرار ى. ثانيىىىىا  الت ل ىىىىل االيرانىىىىالمحافظىىىىة علىىىىى األمىىىن الىىىىوطنى امىىىىام  فىىىىياإلهمىىىىال الجسىىىىيم اوال: لعىىىدة أسىىىىبا : 

: االخىىىلل بالتزمىىىات الكويىىىت تجىىىا  دول مجلىىىس التعىىىاون ا  ثالثىىى .بالعلقىىىات مىىىد دول مجلىىىس التعىىىاون الخليجىىىي الاىىىقيق 
 ،عقىىىد جلسىىىة سىىىرية بنىىىاء علىىىى طلىىى  الحكومىىىة. وقىىىد ترتىىى  علىىىى ذلىىى  الفتنىىى  فىىىي البحىىىرينالخليجىىىي خصوصىىىا خىىىلل 

، والىىىذ  تىىىم بعىىىد انتهىىىاء الجلسىىىة قىىىدم عاىىىر نىىىوا  طلىىى  عىىىدم إمكىىىان التعىىىاون مىىىد سىىىمو رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراءو
م وذلىىىى  بعىىىىد ان طلبىىىىت الحكومىىىىة تحويىىىىل الجلسىىىىة إلىىىىى سىىىىري  لمناقاىىىىة الطلىىىى ، 2011يونيىىىىو  23مناقاىىىىت  بتىىىىاري  

فصىىىل تاىىىريعى واحىىىد وذلىىى  بأغلبيىىىة  فىىىيوتجديىىىد الثقىىىة فيىىى  للمىىىرة الثالثىىىة  رفىىىي طلىىى  عىىىدم التعىىىاوننىىىت النتيجىىىة وكا
 ( نوا  عن التصويت.6)وامتناي  ا  نائب (18) واف وطل  حج  الثقة، نائ   (25)رفي  كبيرة، إذ

   خالىىىد  –)فيصىىىل المسىىىلم  م، تقىىىدم كىىىل مىىىن النىىىوا  الثلثىىىة2011يونيىىىو  23وفىىىى دور اإلنعقىىىاد ذاتىىى ، ولكىىىن بتىىىاري
مسىىىىلم البىىىىرا ( بطلىىىى  اإلسىىىىتجوا  الحىىىىاد  عاىىىىر لىىىىرئيس مجلىىىىس الىىىىوزراء الاىىىىي  ناصىىىىر محمىىىىد  –الطىىىىاحوس 

اوال: مسىىىئولي  الحكومىىى  فيمىىىا الىىىت اليىىى  االوضىىىاي مىىىن تطىىىورات خطيىىىر  فىىىي ازمىىى  الصىىىباح، وذلىىى  لعىىىدة أسىىىبا : 
الدولىىى  وفىىىي اموالهىىىا فىىىي مىىىا يعىىىرم بوقىىىم البىىىابطين : التفىىىريط فىىىي امىىىل  ة. ثانيىىىا  المىىىواد ال ذائيىىى  واللحىىىوم الفاسىىىد

ثالثىىىىا :  لصىىىالر الواقىىىىم وعىىىىدم التىىىىزام مجلىىىىس الىىىىوزراء بقراراتىىىى  التىىىىي اصىىىىدرها لتصىىىىحير الوضىىىىد فىىىىي هىىىىذا الاىىىىان.
تهىىىاون الحكومىىى  فىىىي تطبيىىى  احكىىىام القىىىانون وفىىىي تنفيىىىذ االحكىىىام القضىىىائي  وااللتفىىىام عليهىىىا فىىىي مخالفىىىات مستاىىىفي 

تهىىىاون رابعىىىا :  ا ( باصىىىدار قىىىرارات الحقىىى  لصىىىدور االحكىىىام القضىىىائي  لتبريىىىر عىىىدم تنفيىىىذها.الميىىىدان ) السىىىيم حاليىىى
الحكومىىى  فىىىي حمايىىى  امىىىوال الدولىىى  وتسىىىهيلها السىىىتمرار احتفىىىاظ اىىىرك  المعىىىادن والصىىىناعات التحويليىىى  بمسىىىاحات 

 خامسىىىىا :ا. مىىىىن اراضىىىىي الدولىىىى  فىىىىي كىىىىل مىىىىن مينىىىىاء عبىىىىدر  وجنىىىىو  ام ىىىىر  دون وجىىىى  حىىىى  بىىىىدال مىىىىن اسىىىىترداده
اسىىىت لل الحكومىىى  للعتمىىىادات التكميايىىى  للبىىىوا  المختلفىىى  مىىىن ابىىىوا  الميزانيىىى  للصىىىرم منهىىىا علىىىي ماىىىروعات 
تعمىىدت عىىدم ادراجهىىا بوضىىىوح فىىي ابىىوا  الميزانيىىى  وعلىىي غيىىر ذلىىى  مىىن الموضىىوعات التىىىي رغبىىت الحكومىى  عىىىدم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A_2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A


[8] 
 

                                                           
نىىىوفمبر  14جلسىىىة  فىىىياىىىة اإلسىىىتجوا ، إذ أنىىى  ة. وقىىىد ترتىىى  علىىىى ذلىىى  عىىىدم مناقالميزانيىىى ةالكاىىىم عنهىىىا عنىىىد مناقاىىى

 م سح  النوا  الثلثة طل  اإلستجوا  وأعلن رئيس المجلس رفد الطل  من جدول األعمال.2011
   عبىىىد الىىىرحمن  –م، تقىىىدم كىىىل مىىىن النائبىىىان )مسىىىلم البىىىرا  2011نىىىوفمبر  15وفىىىى دور اإلنعقىىىاد ذاتىىى ، ولكىىىن بتىىىاري

لىىىىرئيس مجلىىىىس الىىىىوزراء الاىىىىي  ناصىىىىر محمىىىىد الصىىىىباح، وذلىىىى  لعىىىىدة العنجىىىىر ( بطلىىىى  اإلسىىىىتجوا  الثىىىىانى عاىىىىر 
اوال: تراخىىىي الحكومىىى  واخللهىىىا فىىىي القيىىىام بواجباتهىىىا الدسىىىتوري  فىىىي مواجهىىى  قضىىىي  االيىىىداعات المليونيىىى  أسىىىبا : 

: قضىىىي  التحىىىويلت الخارجيىىى  مىىىن المىىىال ة. ثانيىىىا  واىىىبه  غسىىىل االمىىىوال وتىىىداعياتها الخطيىىىر  ممىىىا يثيىىىر اىىىبه  الراىىىو
وقىىىىد ترتىىىى  علىىىىى ذلىىىى  عىىىىدم مناقاىىىىة اإلسىىىىتجوا   .الىىىىوزراءمجلىىىىس عىىىىام لصىىىىالر الحسىىىىا  الخىىىىاص لسىىىىمو رئىىىىيس ال

م 2011ديسىىىىمبر  3م، وبتىىىىاري  2011نىىىىوفمبر  18نتيجىىىىة تقىىىىدم الحكومىىىىة بحسىىىىتقالتها قبىىىىل مناقاىىىىت ، وذلىىىى  بتىىىىاري  
 صدر المرسوم األمير  بحل مجلس األمة دستوريا .

 م(:2014إبريل  –م 2009لاي  جابر المبار  الحمد الصباح) سبتمبر ثانيا : سمو رئيس مجلس الوزراء ا
    م، تقىىىىىدم النائىىىىى  2012سىىىىىبتمبر  30وفىىىىىى دور اإلنعقىىىىىاد الرابىىىىىد مىىىىىن الفصىىىىىل التاىىىىىريعى الثالىىىىى  عاىىىىىر، وبتىىىىىاري

)فيصىىىل الدويسىىىان( بطلىىى  اإلسىىىتجوا  األول لىىىرئيس مجلىىىس الىىىوزراء الاىىىي  جىىىابر المبىىىار  الحمىىىد الصىىىباح، وذلىىى  
ايىىىا  مىىىن خىىىلل اهىىىدار احكىىىام اوال: اخىىىلل رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزاراء بثقىىىة سىىىمو االميىىىر التىىىي أوالهىىىا لعىىىدة أسىىىبا : 

: مسىىىئولية رئىىىيس مجلىىىس الىىىىوزاراء عىىىن تعطيىىىل انعقىىىاد مجلىىىس االمىىىة لفصىىىل  التاىىىىريعي . ثانيىىىا  الدسىىىتور ومخالفتهىىىا
انحىىىرام . ثالثىىىا : الثالىىى  عاىىىر بطريقىىىة ادت بصىىىورة غيىىىر مبااىىىرة إلىىىى تعطيلىىى  لتنفيىىىذ حكىىىم قضىىىائي واجىىى  النفىىىاذ

وقىىىد ترتىىى  علىىىى ذلىىى  سىىىقوط اإلسىىىتجوا   .ية عىىىن الصىىىالر العىىىامررئىىىيس مجلىىىس الىىىوزاراء فىىىي اداء وظئفىىى  الدسىىىتو
 م.2012أكتوبر  7نتيجة إنتهاء الفصل التاريعى الثال  عار لحل المجلس دستوريا  بتاري  

   م، تقىىىدم النائىىى  )فيصىىىل 2013اكتىىىوبر  31وفىىىى دور اإلنعقىىىاد األول مىىىن الفصىىىل التاىىىريعى الرابىىىد عاىىىر، وبتىىىاري
الصىىىباح، وذلىىى  لعىىىدة  الحمىىىدلثىىىانى لىىىرئيس مجلىىىس الىىىوزراء الاىىىي  جىىىابر المبىىىار  الدويسىىىان( بطلىىى  اإلسىىىتجوا  ا

 .: تراجىىىىد مسىىىىتوي البلىىىىد وارتفىىىىاي مؤاىىىىر الفسىىىىاد. ثانيىىىىا  األزمىىىىة االسىىىىكانية وارتفىىىىاي اسىىىىعار االراضىىىىي اوال:أسىىىىبا : 
وقىىىىد ترتىىىى  علىىىىى ذلىىىى  عىىىىدم مناقاىىىىة اإلسىىىىتجوا ، وذلىىىى  علىىىىى إثىىىىر إنسىىىىحا  مقىىىىدم اإلسىىىىتجوا  وإعىىىىلن رئىىىىيس 

 مجلس رفد الطل  من جدول األعمال.ال
   م، تقىىىىدم النائىىىى  )ريىىىىاي العدسىىىىانى( بطلىىىى  إسىىىىتجوا  2013نىىىىوفمبر  13وفىىىىى دور اإلنعقىىىىاد ذاتىىىى ، ولكىىىىن بتىىىىاري

م بطلىىىى  إسىىىىتجوا  رابىىىىد لىىىىرئيس مجلىىىىس 2013نىىىىوفمبر  14ثالىىىى ، كمىىىىا تقىىىىدمت النائبىىىىة )صىىىىفاء الهااىىىىم( بتىىىىاري  
تراجىىىد السياسىىىة العامىىىة للحكومىىىة لجميىىىد الخىىىدمات المتعلقىىىة بسىىىب   الصىىىباح ، الحمىىىدالىىىوزراء الاىىىي  جىىىابر المبىىىار  

باالسىىىكان والتعلىىىيم والصىىىحة مىىىد تذايىىىد حجىىىم البطالىىىة وعىىىدم اسىىىت لل الفىىىائي المىىىالي للدولىىىة بىىىالنهوي بتعميىىىر الىىىبلد 
، أمىىىا وذلىىى  فيمىىىا يخىىىص اإلسىىىتجوا  الثالىىى  وغيىىىا  وجىىىود ماىىىروي اصىىىلحي اىىىامل يبىىىين ملمىىىر الخلىىىل والحلىىىول

دم تقىىىديم برنىىىام  عمىىىل الحكومىىىة وفىىى  مىىىاهو مبىىىين عىىىخىىىص موضىىىوي اإلسىىىتجوا  الرابىىىد فقىىىد كىىىان ذلىىى  بسىىىب  فيمىىىا ي
 .عمىىىل ملىىىيء بالتناقضىىىات والتوجهىىىات السىىىلبية علىىىى نحىىىو مخىىىالم للقىىىوانين السىىىاريةالبرنىىىام  ، كمىىىا أن فىىىي الدسىىىتور

وابين ومناقاىىىتهم م ضىىىم اإلسىىىتج2013نىىىوفمبر  26جلسىىىة  فىىىيوقىىىد ترتىىى  علىىىى ذلىىى  إعىىىلن رئىىىيس مجلىىىس األمىىىة 
 قد إنتهت جلسة المناقاة دون التقدم بأ  طلبات لرئيس مجلس الوزراء. ومعا ، 

   م، تقىىىدم كىىىل مىىىن النىىىوا  2013إبريىىىل  24وفىىىى دور اإلنعقىىىاد الثىىىانى مىىىن الفصىىىل التاىىىريعى الرابىىىد عاىىىر، وبتىىىاري
جوا  الخىىىىامس لىىىىرئيس عبىىىىد الكىىىىريم الكنىىىىدار ( بطلىىىى  اإلسىىىىت –ريىىىىاي العدسىىىىانى  –الثلثىىىىة  )حسىىىىين المطيىىىىر  

اوال: األزمىىىة االسىىىكانية وارتفىىىاي اسىىىعار الصىىىباح، وذلىىى  لعىىىدة أسىىىبا :  الحمىىىدمجلىىىس الىىىوزراء الاىىىي  جىىىابر المبىىىار  
الاىىىىؤون . ثالثىىىا : لعىىىاطلين عىىىن العمىىىىل والمسىىىرحين مىىىن القطىىىاي الخىىىاصا: واإليجىىىارات والعقىىىارات. ثانيىىىا   األراضىىىي
التعطيىىىل المتعمىىىد للمبىىىادرة الاىىىىبابية . خامسىىىىا : األولىىىىتجىىىاوزات محطىىىة الىىىىزور الاىىىمالية المرحلىىىة . رابعىىىا : الصىىىحية

التضىىىيي  علىىىى الحريىىىات . سىىىابعا : التلىىىو  البيئىىىي. سادسىىىا : لتحويىىىل جليىىى  الاىىىيوح لمنطقىىىة حيويىىىة ) المثلىىى  الىىىذهبي(
ة وتنىىىاقي القىىىرار، عىىىلوة االوالد، تقىىىديم امىىىوال للنىىىوا ، غيىىىا  الرؤيىىى. ثامنىىىا : واالضىىىرار بسىىىمعة الكويىىىت الدوليىىىة

 .الخلىىىىل فىىىىي اسىىىىتثمارات مؤسسىىىىة التأمينىىىىات االجتماعيىىىىة، وأخيىىىىرا  االحالىىىىة الجبريىىىىة للتقاعىىىىد، االسىىىىتثمارات الخارجيىىىىة
وقىىىد ترتىىى  علىىىى ذلىىى  عىىىدم مناقاىىىة اإلسىىىتجوا ، وذلىىى  إعىىىلن رئىىىيس المجلىىىس رفىىىد الطلىىى  مىىىن جىىىدول األعمىىىال، 

 ر:تقدم أنظ كل ما فيو لعدم دستوريت .
- http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=1971 الموقد الرسمي لمجلس األمة الكويتى 
- https://ar.wikipedia.org/wiki/ إستجوابات - مجلس - األمة - الكويتى 

http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=1971
https://ar.wikipedia.org/wikiإستجوابات%20-%20مجلس%20-%20الأمة%20-%20الكويتى%20/
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م علىىىىىى أن  يعىىىىىين القىىىىىانون مرتبىىىىىات رئىىىىىيس مجلىىىىىس الىىىىىوزراء 1964( مىىىىىن الدسىىىىىتور الكىىىىىويتى لعىىىىىام 124وقىىىىىد نصىىىىىت )م )12(

  .اأن رئيس مجلس الوزراء سائر األحكام الخاصة بالوزراء، مالم يرد نص على خلم ذل  فيوالوزراء. وتسر  
تسىىىري فىىىي اىىىأن نائىىى  الملىىى ، م علىىىى انىىى   2012م والمعىىىدل عىىىام 2002/ ( مىىىن الدسىىىتور البحرينىىىى لعىىىام 34كمىىىا نصىىىت )م -

وإذا كىىىان وزيىىىرا  أو عضىىىوا  فىىىي مىىىن هىىىذا الدسىىىتور،   (48) مىىىن المىىىادة ( ) الاىىىروط واألحكىىىام المنصىىىوص عليهىىىا فىىىي البنىىىد

  .الوزارة أو المجلس مدة نيابت  عن المل مجلس الاور  أو مجلس النوا  فل ياتر  في أعمال 
م علىىىى أنىىى   مىىىد مراعىىىاة أحكىىىام المىىىادتين السىىىابقتين، ل ميىىىر عنىىىد تعىىىذر 2004( مىىىن الدسىىىتور القطىىىر  لعىىىام 13كمىىىا نصىىىت )م -

نيابىىىة ولىىىى العهىىىد عنىىى  ان يعىىىين بىىىامر أميىىىر  نائبىىىا  لىىى  مىىىن العائلىىىة الحاكمىىىة لمبااىىىرة صىىىلحيات  وإختصاصىىىات . فىىىحن كىىىان مىىىن 
أيىىة جهىىىة، فحنىى  يتوقىىم عىىىن القيىىام بمهامىى  مىىىدة نيابتىى  عىىن األميىىىر. ويىىؤد  نائىىى   فىىيعيينىى  ياىىى ل منصىىبا  أو يتىىولى عمىىىل  تىىم ت

 يؤديها ولى العهد .   التياألمير بمجرد تعيين ، أمام األمير، ذات اليمين 

لعلمىىىىى، لجنىىىىة التىىىىأليم والتعريىىىى  د/ علىىىىى السىىىىيد البىىىىاز: السىىىىلطات العامىىىىة فىىىىي النظىىىىام الدسىىىىتور  الكىىىىويتى، مجلىىىىس الناىىىىر ا )13(

 وما بعدها. 68م، ص 2006والنار، جامعة الكويت، الطبعة األولى، 
  .يتولى األمير سلطات ، بواسطة وزرائ ( من الدستور الكويتى، على أن   55وقد نصت )م )14(

 .69 د/ على السيد الباز: السلطات العامة في النظام الدستور  الكويتى، مرجد سب  ذكر ، ص )15(



[10] 
 

 

                                                           
وهىىىذا الىىىذ  أخىىىذ بىىى  النظىىىام السياسىىىى الكىىىويتى حىىىديثا  مىىىن فصىىىل منصىىى  واليىىىة العهىىىد عىىىن رئاسىىىة مجلىىىس الىىىوزراء، يعىىىد هىىىو  )16(

، والىىىىذي إرتىىىىأي بضىىىىرورة ابتعىىىىاد أفىىىىراد األسىىىىرة الحاكمىىىىة، ومىىىىن بيىىىىنهم البريطىىىىانيذات اإلتجىىىىا  الىىىىذ  يسىىىىلك  النظىىىىام السياسىىىىى 
تثيىىىر التجىىىرير السياسىىىي لهىىىم، وإذا كىىىان الدسىىىتور فىىىي بريطانيىىىا قىىىد حظىىىر علىىىى ولىىىي العهىىىد، عىىىن المواقىىىم التىىىي مىىىن اىىىأنها أن 

أفىىىراد األسىىىرة الحاكمىىىة الماىىىاركة فىىىي المناصىىى  السياسىىىية أو تىىىولي مناصىىى  تنفيذيىىىة فىىىي الحكومىىىة، إال أن هىىىذا لىىىم يحجىىى  حىىى  
ن علىىىى انتقادهىىىا. وفىىىى األمىىىراء مىىىن الحصىىىول علىىىى معلومىىىات مىىىن الىىىوزراء، والتعليىىى  علىىىى سياسىىىاتهم وحىىى  السياسىىىيين ا خىىىري

قضىىىية المراسىىىلت بىىىين األميىىىر تاىىىارلز وبىىىين الىىىوزراء، ال تعىىىد أوامىىىر يصىىىدرها  فىىىيبريطانيىىىا،  فىىىيذلىىى  قضىىىت المحكمىىىة العليىىىا 
 فىىىياألميىىىر إلىىىى الحكومىىىة بالمخالفىىىة ل عىىىرام الدسىىىتورية التىىىي تنىىىأي بىىىأفراد األسىىىرة الحاكمىىىة عىىىن التجىىىرير السياسىىىي، أنظىىىر 

 ذل :
- Evans v. Information Commissioner, 2102 UKUT313 (AAC). 

كمىىىا قضىىىت المحكمىىىة العليىىىا البريطانيىىىة فىىىي ذات القضىىىية بىىىأن توجيىىى  الحكومىىىة وتحىىىذيرها متىىىى حىىىادت عىىىن الطريىىى  الصىىىحير  -
هىىىو مىىىن اختصاصىىىات الملىىى  ولىىىيس ولىىىي العهىىىد، وأن ممارسىىىة ولىىىي العهىىىد لهىىىا يخىىىالم الحقىىىوق الدسىىىتورية للملكىىىة، وأنىىى  يتعىىىين 

لىىىي العهىىىد التمسىىى  بالحيىىىاد السياسىىىي كأحىىىد االلتزامىىىات الدسىىىتورية، إذ أن التخلىىىي عىىىن هىىىذا االلتىىىزام يفقىىىد  المصىىىداقية علىىىي و
 ذل : فيحال تولي  منص  المل ، انظر 

- Sculion, D., The Prince of Wales and the duke of Cambridge: A Constitutional analysis, Aberdeen 
Student Law Review, 2012, pp.99-109. 
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تقىىىوم علىىىى أسىىىاس الحكىىىم الىىىوراثى فىىىي بريطانيىىىا  والتىىىيوجىىدير بالىىىذكر أنىىى  وخلفىىىا  لمىىىا هىىىو عليىىى  الحىىىال فىىىي األنظمىىة البرلمانيىىىة  )17(

والكويىىت مىىىن وجىىود منصىىى  ولىىىى العهىىد، فقىىىد ظهىىر فىىىي األنظمىىىة الرئاسىىية منصىىى  نائىى  الىىىرئيس، والىىىذي اعتبىىر  الىىىبعي بأنىىى  
لطة التنفيذيىىىة ومؤسسىىىة الرئاسىىىة، وإن كىىىان هنىىىا  جانىىى  مىىىن الفقىىى  يىىىري بىىىأن منصىىى  نائىىى  الىىىرئيس ياىىىكل جىىىزءا  مهمىىىا  مىىىن السىىى

 ذل : فيمن الناحية الفنية ال يخضد للسلطة التنفيذية وال يخضد لرئيس الدولة. انظر 
- Brownell, R.E., A Constitutional chameleon: The vice presidents place within the American system of 

separation of powers, KAN. J.L and Publ. Y., Vol. 24 (1), 2004, p.2. 
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د/ إبىىىىراهيم ؛ 150م، ص 2002د/ مجىىىىدي المتىىىىولي: التاىىىىريعات المصىىىىرية، الجىىىىزء األول، دسىىىىاتير مصىىىىر، الطبعىىىىة األولىىىىى،  )18(

 .552ص م، 2005عبد العزيز ايحا: النظم السياسية والقانون الدستوري، أبو العزم للطباعة، 
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حالىىىة إسىىىتقالة الىىىرئيس أو عجىىىز  الىىىدائم عىىىن العمىىىل أو  فىىىيم علىىىى انىىى   1956( مىىىن دسىىىتور مصىىىر لعىىىام 128وقىىىد نصىىىت )م )19(

وفاتىىى  يقىىىرر مجلىىىس األمىىىة بأغلبيىىىة ثلثىىىى أعضىىىائ  خلىىىو منصىىى  الىىىرئيس. ويتىىىولى الرياسىىىة مؤقتىىىا  رئىىىيس مجلىىىس األمىىىة ويحىىىل 
ى إختيىىىار المجلىىىس. ويىىىتم إختيىىىار رئىىىيس الجمهوريىىىة خىىىلل مىىىدة التجىىىاوز رياسىىىة هىىىذا المجلىىىس أحىىىد الىىىوكيلين بنىىىاء علىىى فىىىيمحلىىى  

 ستين يوما  من تاري  خلو منص  الرياسة .
م علىىىى انىىى   يكىىىون إتهىىىام رئىىىيس الجمهوريىىىة بالخيانىىىة العظمىىىى او عىىىدم 1956( مىىىن دسىىىتور مصىىىر لعىىىام 130وقىىىد نصىىىت )م )20(

ء مجلىىىس األمىىىة علىىىى األقىىىل، وال يصىىىدر قىىىرار اإلتهىىىام إال الىىىوالء للنظىىىام الجمهىىىور  بنىىىاء علىىىى إقتىىىراح مقىىىدم مىىىن ثلىىى  أعضىىىا
بأغلبيىىىة ثلثىىىى أعضىىىاء المجلىىىس. ويقىىىم عىىىن عملىىى  بمجىىىرد صىىىدور قىىىرار اإلتهىىىام. ويتىىىولى رئىىىيس مجلىىىس األمىىىة الرياسىىىة مؤقتىىىا . 
وتكىىىون محاكمتىىىى  أمىىىام محكمىىىىة خاصىىىىة ينظمهىىىا القىىىىانون. وإذا حكىىىىم بحدانتىىى  أعفىىىىى مىىىن منصىىىىب  مىىىىد عىىىدم اإلخىىىىلل بالعقوبىىىىات 

 األخر  .
م علىىىى انىىى   إذا قىىىام مىىىاند مؤقىىىت يحىىىول دون مبااىىىرة رئىىىيس الجمهوريىىىة 1956( مىىىن دسىىىتور مصىىىر لعىىىام 27وقىىىد نصىىىت )م )21(

 إلختصاصات  انا  عن  احد الوزراء بعد موافقة مجلس األمة علي  .

الجمهوريىىىة أن يعىىىين لىىىرئيس م علىىىى انىىى   2007م قبىىىل وبعىىىد تعديلىىى  عىىىام 1971( مىىىن دسىىىتور مصىىىر لعىىىام 139وقىىىد نصىىىت )م )22(

وتسىىىر  القواعىىىد المنظمىىىة لمسىىىاءلة رئىىىيس الجمهوريىىىة علىىىى  .نائبىىىا لىىى  أو أكثىىىر، ويحىىىدد اختصاصىىىهم ويعفىىىيهم مىىىن مناصىىىبهم

  .نوا  رئيس الجمهورية
إذا قىىىىام مىىىىاند مؤقىىىىت يحىىىىول م علىىىىى أنىىىى   2007م قبىىىىل تعىىىىديلها عىىىىام 1971( مىىىىن الدسىىىىتور المصىىىىر  لعىىىىام 82وقىىىىد نصىىىىت )م )23(

( مىىىن الدسىىىتور ذاتىىى  85، فيمىىىا نصىىىت )م"يس الجمهوريىىىة الختصاصىىىات  أنىىىا  عنىىى  نائىىى  رئىىىيس الجمهوريىىىةدون مبااىىىرة رئىىى

يكىىىىون اتهىىىىام رئىىىىيس الجمهوريىىىىة بالخيانىىىىة العظمىىىىى أم بارتكىىىىا  جريمىىىىة جنائيىىىىة بنىىىىاء علىىىىى اقتىىىىراح مقىىىىدم مىىىىن ثلىىىى  علىىىىى أن  

ويقىىىم رئىىىيس الجمهوريىىىة  .عضىىىاء المجلىىىسأعضىىىاء مجلىىىس الاىىىع  علىىىى األقىىىل، وال يصىىىدر قىىىرار االتهىىىام إال بأغلبيىىىة ثلثىىىي أ

عىىىن عملىىى  بمجىىىرد صىىىدور قىىىرار االتهىىىام، ويتىىىولى نائىىى  رئىىىيس الجمهوريىىىة الرئاسىىىة مؤقتىىىا لحىىىين الفصىىىل فىىىي االتهىىىام. وتكىىىون 
محاكمىىىىة رئىىىىيس الجمهوريىىىىة أمىىىىام محكمىىىىة خاصىىىىة يىىىىنظم القىىىىانون تاىىىىكيلها وإجىىىىراءات المحاكمىىىىة أمامهىىىىا ويحىىىىدد العقىىىىا ، وإذا 

  .من منصب  مد عدم اإلخلل بالعقوبات األخر حكم بحدانت  أعفي 

إذا قىىىىام مىىىىاند مؤقىىىىت يحىىىىول م علىىىىى انىىىى   2007م بعىىىىد تعىىىىديلها عىىىىام 1971( مىىىىن الدسىىىىتور المصىىىىر  لعىىىىام 82وقىىىىد نصىىىىت )م )24(

دون مبااىىىىرة رئىىىىيس الجمهوريىىىىة إلختصاصىىىىات  انىىىىا  عنىىىى  رئىىىىيس الجمهوريىىىىة أو رئىىىىيس مجلىىىىس الىىىىوزراء عنىىىىد عىىىىدم وجىىىىود 
ريىىىة او تعىىىذر نيابتىىى  عنىىى . وال يجىىىوز لمىىىن ينىىىو  عىىىن رئىىىيس الجمهوريىىىة طلىىى  تعىىىديل الدسىىىتور او حىىىل نائىىى  لىىىرئيس الجمهو

كىىىون اتهىىىام رئىىىيس ( مىىىن الدسىىىتور ذاتىىى  علىىىى أنىىى   85 . كمىىىا نصىىىت )ممجلىىىس الاىىىع  أو مجلىىىس الاىىىور  أو إقالىىىة الىىىوزارة
ثلىىى  اعضىىىاء مجلىىىس الاىىىع  علىىىى األقىىىل  الجمهوريىىىة بالخيانىىىة العظمىىىى أو بارتكىىىا  جريمىىىة جنائيىىىة بنىىىاء علىىىى إقتىىىراح مقىىىدم مىىىن

ويقىىىىم رئىىىىيس الجمهوريىىىىة عىىىىن عملىىىى  بمجىىىىرد صىىىىدور قىىىىرار  .وال يصىىىىدر قىىىىرار االتهىىىىام إال بأغلبيىىىىة ثلثىىىىى أعضىىىىاء المجلىىىىس

ويتىىىىىولي الرئاسىىىىىة مؤقتىىىىىا نائىىىىى  رئىىىىىيس الجمهوريىىىىىة أو رئىىىىىيس مجلىىىىىس الىىىىىوزراء عنىىىىىد عىىىىىدم وجىىىىىود نائىىىىى  لىىىىىرئيس  ،االتهىىىىىام
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وذلىىى  لحىىىين الفصىىىل  ،82مىىىد التقيىىىد بىىىالحظر المنصىىىوص عليىىى  فىىىي الفقىىىرة الثانيىىىة مىىىن المىىىادة ،الجمهوريىىىة أو تعىىىذر نيابتىىى  عنىىى 

وتكىىىىون محاكمىىىىة رئىىىىيس الجمهوريىىىىة امىىىىام محكمىىىىة خاصىىىىة يىىىىنظم القىىىىانون تاىىىىكيلها وإجىىىىراءات المحاكمىىىىة أمامهىىىىا . فىىىىي االتهىىىىام
  .خر ويحدد العقا ، وإذا حكم بحدانت  أعفي من منصب  مد عدم اإلخلل بالعقوبات األ

م تقتصىىىىر 1971( مىىىىن الدسىىىىتور المصىىىىر  لعىىىىام 85، م82م، كانىىىىت )م2007وجىىىىدير بالىىىىذكر أنىىىى  قبىىىىل التعىىىىديل الدسىىىىتور  لعىىىىام  -
م فأصىىىبر لىىىرئيس مجلىىىس الىىىوزراء 2007اإلنابىىىة علىىىى نائىىى  رئىىىيس الجمهريىىىة دون سىىىوا ، إال أنىىى  بعىىىد التعىىىديل الدسىىىتور  لعىىىام 

 حالة عدم وجود نائ  لهذا األخير أو تعذر نيات . فياإلنابة عن رئيس الجمهورية وذل   فيالح  
م علىىىىى أنىىىى   يتىىىىولى ولىىىىى العهىىىىد مبااىىىىرة صىىىىلحيات األميىىىىر 2004( مىىىىن الدسىىىىتور القطىىىىر  لعىىىىام 11وفىىىىى قطىىىىر، نصىىىىت )م -

( مىىىن الدسىىىتور 12وممارسىىىة إختصاصىىىت  نيابىىىة عنىىى  أثنىىىاء غيىىىا  األميىىىر خىىىارل الىىىبلد، أو إذا قىىىام بىىى  مىىىاند . فيمىىىا أضىىىافت )م
انىىىى   ل ميىىىىر أن يعهىىىىد بمبااىىىىرة بعىىىىد صىىىىلحيات  وممارسىىىىة بعىىىىي إختصاصىىىىات  إلىىىىى ولىىىىى العهىىىىد بموجىىىى  امىىىىر  ذاتىىىى  علىىىىى

 يحضرها . التيأمير ، ويرأس ولى العهد جلسات مجلس الوزراء 

فىىىي حالىىىة خلىىىو منصىىى  رئىىىيس الجمهوريىىىة أو م قبىىىل تعىىىديلها علىىىى انىىى   1971( مىىىن دسىىىتور مصىىىر لعىىىام 84وقىىىد نصىىىت )م )25(

العمىىىل يتىىىولى الرئاسىىىة مؤقتىىىا رئىىىيس مجلىىىس الاىىىع ، وإذا كىىىان المجلىىىس مىىىنحل حىىىل محلىىى  رئىىىيس المحكمىىىة  عجىىىز  الىىىدائم عىىىن
ويىىىىتم . ويعلىىىىن مجلىىىىس الاىىىىع  خلىىىىو منصىىىى  رئىىىىيس الجمهوريىىىىة. الدسىىىىتورية العليىىىىا، وذلىىىى  باىىىىرط أال يراىىىىر أيهمىىىىا للرئاسىىىىة

  .رئاسةاختيار رئيس الجمهورية خلل مدة ال تجاوز ستين يوما من تاري  خلو منص  ال
م علىىىىى الفقىىىىرة األولىىىىى مىىىىن المىىىىادة ذاتهىىىىا عبىىىىارة  وذلىىىى  باىىىىرط أال يراىىىىر 2007فيمىىىىا أضىىىىام التعىىىىديل الدسىىىىتور  لعىىىىام  -

 . ويعلن مجلس الاع .... .82الفقرة الثانية من المادة  فيللرئاسة، مد التقيد بالحظر المنصوص علي  
ئاسىىىة فىىىى حالىىىة خلىىىو  أل  سىىىب  مىىىن األسىىىبا ، مثىىىل تىىىولى نائىىى  الىىىرئيس منصىىى  الري :األمريكىىىيوفىىىى الن ىىىام الجم ىىىور   -

القسىىىم األول والثىىىانى  فىىىيوقىىىد نىىىص علىىىى ذلىىى  العىىىزل، اإلسىىىتقالة أو المىىىري للدرجىىىة التىىىى تقعىىىد  عىىىن ممارسىىىة مهىىىام منصىىىب . 
 والثال  من التعديل الخامس والعارين للدستور األمريكى، وذل  على النحو التالى:

عىىىزل الىىىرئيس مىىىن منصىىىب ، أو موتىىى  او إسىىىتقالت ، يتىىىولى نائىىى  الىىىرئيس مهىىىام فىىىى حالىىىة : علىىىى انىىى   يىىىنل القسىىىم األول -1
  .الرئاسة

عنىىىىدما يخلىىىىو منصىىىى  الىىىىرئيس، فىىىىحن الىىىىرئيس يعىىىىين نائىىىى  الىىىىرئيس، و الىىىىذ  يجىىىى  أن علىىىىى أنىىىى    يىىىىنل القسىىىىم ال ىىىىانى: -2
 يحظى تعيين  بأغلبية أصوات أعضاء غرفتى البرلمان )النوا  و الايوح( .

ى أنىىى   عنىىدما يعلىىىن الىىىرئيس عىىىن عجىىىز  عىىىن ةداء واجباتىى  الرئاسىىىية بموجىىى  بيىىىان مكتىىىو ، تنقىىىل : علىىىيىىنل القسىىىم ال الىىىث -3
 صلحيات  إلى نائ  الرئيس الذي يتولى مهام  الرئاسية مؤقتا  .

فىىى منصىى  الىىرئيس فىىى يىىوم  Fordومىىن أبىىرز حىىاالت تعيىىين نائىى  الىىرئيس فىىى منصىى  الرئاسىىة تعيىىين نائىى  الىىرئيس فىىورد  -

 ذل :  في. أنظر أغسطس 9يتاارد نيكسون فى إستقالة الرئيس ر
- Killian, J. H., Costello, G. A., Thomas, K. R.,The constitution of the United States of America analysis 

and interpretation, U.S. Government Printing Office, 2002, p.2109 -  2111. 
النيجيري على الوظائم التي يؤديها نائ  الرئيس، بقول   يمارس نائ  الرئيس  ( من الدسىىىىىىىتور146وفى نيجيريا نص )القسىىىىىىىم  -

 لسلطات الرئيس حال عدم قدرت  بصورة مستديمة على ممارسة مهام منصب ، أو عزل  من السلطة أو ألي سب  ةخر .
قىىىت يحىىىول دون مبااىىىرة إذا قىىىام مىىىاند مؤ( علىىىى أن  153م فقىىىد نصىىىت الفقىىىرة األولىىىى مىىىن )م2012أمىىىا فيمىىىا يخىىىص دسىىىتور  )26(

 . وبمقتضىىىىى التعىىىىديل الدسىىىىتوري األخيىىىىر أصىىىىبر نصىىىىها فىىىىي رئىىىىيس الجمهوريىىىىة لسىىىىلطات  حىىىىل محلىىىى  رئىىىىيس مجلىىىىس الىىىىوزراء
إذا قىىىىام مىىىىاند مؤقىىىىت يحىىىىول دون مبااىىىىرة رئىىىىيس م أنىىىى   2014( مىىىىن الدسىىىىتور المصىىىىري لعىىىىام 160الفقىىىىرة األولىىىىى مىىىىن )م

 . الجمهورية لسلطات ، حل محل  رئيس مجلس الوزراء
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( منىىى  بىىىالقول 153م، جىىىاءت الفقىىىرات مىىىن الثانيىىىة وحتىىىى الخامسىىىة مىىىن )م2012وبمقتضىىىى الدسىىىتور المصىىىري الصىىىادر عىىىام  )27(

سىىىب  ةخىىىىر، يعلىىىن مجلىىىىس  أليللسىىىتقالة أو الوفىىىاة أو العجىىىىز الىىىدائم عىىىىن العمىىىل أو  ،وعنىىىد خلىىىو منصىىىى  رئىىىيس الجمهوريىىىىة 
بىىىىىات، ويبااىىىىىر رئىىىىىيس مجلىىىىىس النىىىىىوا  مؤقتىىىىىا سىىىىىلطات رئىىىىىيس النىىىىىوا  خلىىىىىو المنصىىىىى  ويخطىىىىىر المفوضىىىىىية الوطنيىىىىىة للنتخا

وفىىىى . حالىىىة حىىىل مجلىىىس النىىىوا  فىىىيويحىىىل مجلىىىس الاىىىور  ورئيسىىى  محىىىل مجلىىىس النىىىوا  ورئيسىىى  فيمىىىا تقىىىدم  .الجمهوريىىىة

وال يجىىىوز للقىىىائم  .مىىىدة ال تجىىىاوز تسىىىعين يومىىىا مىىىن تىىىاري  خلىىىو المنصىىى  فىىىيجميىىىد األحىىىوال يجىىى  أن ينتخىىى  الىىىرئيس الجديىىىد 

ئيس أن يتراىىىىىر لهىىىىىذا المنصىىىىى ، وال أن يطلىىىىى  تعىىىىىديل الدسىىىىىتور، وال أن يحىىىىىل مجلىىىىىس النىىىىىوا ، وال أن يقيىىىىىل بأعمىىىىىال الىىىىىر
( 160م، جىىىىاءت الفقىىىىرات مىىىىن الثانيىىىىة وحتىىىىى الخامسىىىىة مىىىىن )م2014 . وفىىىىى ظىىىىل الدسىىىىتور المصىىىىري الحىىىىالي لعىىىىام الحكومىىىىة

ز الىىىدائم عىىىن العمىىىل، يعلىىىن مجلىىىس النىىىوا  عنىىىد خلىىىو منصىىى  رئىىىيس الجمهوريىىىة للسىىىتقالة، أو الوفىىىاة، أو العجىىىبىىىالقول إنىىى   
، إذا كىىىان ذلىىى  ألي سىىىب  ةخىىىر. ويخطىىىر األقىىىلخلىىىو المنصىىى  بأغلبيىىىة ثلثىىىي األعضىىىاء علىىىى  إعىىىلنخلىىىو المنصىىى . ويكىىىون 

مجلىىىىس النىىىىوا  الهيئىىىىة الوطنيىىىىة للنتخابىىىىات، ويبااىىىىر رئىىىىيس مجلىىىىس النىىىىوا  مؤقتىىىىا  سىىىىلطات رئىىىىيس الجمهوريىىىىة. وإذا كىىىىان 
تحىىىل الجمعيىىىة العامىىىة للمحكمىىىىة الدسىىىتورية العليىىىا ورئيسىىىها، محىىىىل المجلىىىس ورئيسىىى ، فيمىىىا تقىىىىدم.  مجلىىىس النىىىوا  غيىىىر قىىىىائم،

مىىىدة ال تجىىىاوز تسىىىعين يومىىىا  مىىىن تىىىاري  خلىىىو المنصىىى ، وتبىىىدأ مىىىدة  فىىىيوفىىىى جميىىىد األحىىىوال، يجىىى  أن ي نتخىىى  الىىىرئيس الجديىىىد 
هىىىىىذ  الحالىىىىىة مىىىىىن تىىىىاري  إعىىىىىلن نتيجىىىىىة االنتخىىىىىا . وال يجىىىىىوز لىىىىرئيس الجمهوريىىىىىة المؤقىىىىىت أن يتراىىىىىر لهىىىىىذا  فىىىىىيالرئاسىىىىة 

 . المنص ، وال أن يطل  تعديل الدستور، وال أن يحل مجلس النوا ، وال أن يقيل الحكومة
خلىىىىو منصىىىى  رئاسىىىىة ( مىىىىن الدسىىىىتور ذاتىىىى  بىىىىالقول  وفىىىىى حالىىىىة 7جىىىىاءت بىىىى  الفقرتىىىىان الرابعىىىىة والخامسىىىىة مىىىىن )موهىىىىو مىىىىا  )28(

الجمهوريىىىة، ألي سىىىب  كىىىان، أو فىىىي حالىىىة قيىىىام مىىىاند لديىىى  يتثبىىىت منىىى  المجلىىىس الدسىىىتوري بنىىىاء  علىىىى إبىىىل  مىىىن الحكومىىىة، 
، 11وفصىىىل فيىىى  باألغلبيىىىة المطلقىىىة ألعضىىىائ ، فىىىحن وظىىىائم رئىىىيس الجمهوريىىىة، باسىىىتثناء الوظىىىائم المنصىىىوص عليهىىىا فىىىي )م

لىىىىس الاىىىىيوح مؤقتىىىىا ، وإذا حصىىىىل لىىىىرئيس مجلىىىىس الاىىىىيوح أيضىىىىا  مىىىىاند حىىىىال دون ( التىىىىالي ذكرهمىىىىا، يمارسىىىىها رئىىىىيس مج12م
أدائىىى  هىىىذ  الوظىىىائم، فتمارسىىىها الحكومىىىة. وفىىىى حالىىىة خلىىىو منصىىى  رئاسىىىة الجمهوريىىىة أو عنىىىدما يقىىىرر المجلىىىس الدسىىىتوري 

 وثلثىىىينخمسىىىة  بىىىأن المىىىاند نهىىىائي، يجىىىر  االقتىىىراي النتخىىىا  رئىىىيس جديىىىد فىىىي مىىىدة ال تقىىىل عىىىن عاىىىرين يومىىىا  وال تزيىىىد علىىىى
يومىىىا  مىىىن بدايىىىة خلىىىو الرئاسىىىة أو صىىىدور القىىىرار بىىىأن المىىىاند نهىىىائي، فيمىىىا عىىىدا حالىىىة القىىىوة القىىىاهرة التىىىي يتثبىىىت منهىىىا المجلىىىس 

 الدستوري . 
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 (29) Hartfield, M.O., Vice president of the United States: 1789-1993, Washington, 1997, pp.13-23. 

ق  الدسىىتوري بأن دور نائ  الرئيس هو دور اسىىتاىىاري يقتصىىر على تقديم الماىىورة غير الملزمة للرئيس. كما أعتبر جان  من الف -
 ذل  الرأ : فيانظر 

- Goldstein, J.K., The modern American vice president, Princeton University Press, 1982, p.3. 
ة بالتااور مد نائ  الرئيس ومجلس الوزراء باأن الموضوعات الهامة وفى نيجيريا، قضت المحكمة الفيدرالية بالتزام رئيس الدول -

 ذل :  فيفي الدولة، إال أن هذ  االستاارة غير ملزمة بالنسبة للرئيس. أنظر 
- Lawal Kagoma v. The Governor of Kaduna State (1981)2 NCLR 529 at pp.546-547. 

جمىىىد الىىىرئيس الراحىىىل جمىىىال عبىىىد الناصىىىر بىىىين المنصىىىبين سىىىت مىىىرات وذلىىى  بنىىىاء  علىىىى قىىىرار جمهىىىوري، وقىىىد كىىىان ذلىىى   وقىىىد )30(

د/ عىىىادل ذلىىى :  فىىىيم. أنظىىىر 1970سىىىبتمبر  28م وحتىىىى 1967يونيىىىو  5الفتىىىرة مىىىا بىىىين  فىىىيم، وأيضىىىا  1954فبرايىىىر  25فىىىى 
دراسىىىة مقارنىىىة، رسىىىالة دكتىىىورا ، كليىىىة  -ورية المعاصىىىرة محمىىىد محمىىىد إبىىىراهيم أبىىىو النجىىىا: دور رئىىىيس الدولىىىة فىىىي الىىىنظم الدسىىىت

 .288م، ص 2006الحقوق، جامعة اإلسكندرية، 
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تطىىىور األنظمىىىة الدسىىىتورية المصىىىرية وتحليىىىل النظىىىام الدسىىىتور  فىىىي  –د/ رمىىىز  طىىى  الاىىىاعر: النظىىىام الدسىىىتور  المصىىىر   )31(

 .399-398م، ص 1996م، دار النهضة العربية، 1971ظل دستور 

دراسىىىة مقارنىىىة، دار النهضىىىة العربيىىىة،  –عبىىىد العظىىىيم عبىىىد السىىىلم: الىىىدور التاىىىريعى لىىىرئيس الدولىىىة فىىىي النظىىىام المخىىىتلط د/  )32(

 .27م، ص2004

 للتحىىىادالماىىىتر  لمجلىىىس الاىىىع  واللجنىىىة المركزيىىىة  االجتمىىىاي فىىىيلمزيىىىد مىىىن التفاصىىىيل: أنظىىىر بيىىىان الىىىرئيس أنىىىور السىىىادات  )33(

اإلاىىىتراكى العربىىىى، وكىىىذل  أنظىىىر بيىىىان الىىىرئيس أنىىىور السىىىادات إلىىىى الاىىىع  حىىىول توليىىى  مهمىىىات رئاسىىىة مجلىىىس الىىىوزراء، 
 م.1973مارس  27جريدة األهرام بتاري  

 للتحىىىادالماىىىتر  لمجلىىىس الاىىىع  واللجنىىىة المركزيىىىة  االجتمىىىاي فىىىيلمزيىىىد مىىىن التفاصىىىيل: أنظىىىر بيىىىان الىىىرئيس أنىىىور السىىىادات  )34(

العربىىىى، وكىىىذل  أنظىىىر بيىىىان الىىىرئيس أنىىىور السىىىادات إلىىىى الاىىىع  حىىىول توليىىى  مهمىىىات رئاسىىىة مجلىىىس الىىىوزراء،  اإلاىىىتراكى
 م.1973مارس  27جريدة األهرام بتاري  
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تحريىىىىر االقتصىىىىاد ودسىىىىتور  –د/ عبىىىىد ر ناصىىىىم: القىىىىانون الدسىىىىتور  والنظىىىىام السياسىىىىى المصىىىىر   -د/ سىىىىعاد الاىىىىرقاو   )35(

 وما بعدها. 637م، ص 1994عربية، م، دار النهضة ال1971سنة 
د/ محمىىىد قىىىدر  حسىىىن: رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء فىىىي ذلىىى :  فىىىيلمزيىىد مىىىن التفاصىىىيل حىىىول مىىىا نىىىص عليىىى  كىىىل التقريىىىرين أنظىىر  )36(

علقتىىىى   –علقتىىىى  بىىىىرئيس الدولىىىىة  –مسىىىىئوليت   –إختصاصىىىىات   –دراسىىىىة مقارنىىىىة  إختيىىىىار   –الىىىىنظم البرلمانيىىىىة المعاصىىىىرة 
 .275-267م، ص1987بالبرلمان ، دار الفكر العربى، علقت   –بالوزراء 
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دراسىىىىة مقارنىىىىة، الهيئىىىىة المصىىىىرية العامىىىىة  –حىىىىازم صىىىىادق: سىىىىلطة رئىىىىيس الدولىىىىة بىىىىين النظىىىىامين البرلمىىىىاني والرئاسىىىىى  /د )37(

 .655-654م، ص 2013للكتا ، 
م، 2014م، وكىىىذا عىىىام 2012لعىىىام  وجىىىدير بالىىىذكر، انىىى  إذا مىىىا أعىىىدنا صىىىياغة هىىىذا الىىىرأ  وفقىىىا  لمىىىا جىىىاء بىىى  دسىىىتور  مصىىىر )38(

و مىىىا يتفىىى  مىىىد مىىىا جىىىاء بىىى  الماىىىري الدسىىىتور  هىىى م1971( مىىىن دسىىىتور 153)م فىىىيمىىىا أسىىىتند إليىىى  هىىىذا الجانىىى  سىىىنجد أن 
م، فنجىىىىد أن 2014( مىىىىن الدسىىىىتور المصىىىىر  لعىىىىام 163م، و)م2012( مىىىىن الدسىىىىتور المصىىىىر  لعىىىىام 155)م فىىىىيالمصىىىىر  

ويتىىىىىولى رئىىىىىيس مجلىىىىىس  .مىىىىىن رئىىىىىيس مجلىىىىىس الىىىىىوزراء ونوابىىىىى  والىىىىىوزراءتتكىىىىىون الحكومىىىىىة ( قىىىىىد نصىىىىىت علىىىىىى أن  155)م

( علىىىىىى أن 163. فيمىىىىىا نصىىىىىت )م الىىىىىوزراء رئاسىىىىىة الحكومىىىىىة، وياىىىىىرم علىىىىىى أعمالهىىىىىا، ويوجههىىىىىا فىىىىىى أداء اختصاصىىىىىاتها
 .مالحكومىىىة هىىىى الهيئىىىة التنفيذيىىىة واإلداريىىىة العليىىىا للدولىىىة، وتتكىىىون مىىىن رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء، ونوابىىى ، والىىىوزراء، ونىىىوابه 
  .تولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويارم على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتهاوي

، سىىىنجد أنىىى  كمىىىا سىىىلم وأوضىىىحنا عاليىىى ، أنىىى  م1971( مىىىن دسىىىتور 156)م فىىىيامىىىا فيمىىىا يخىىىص مىىىا أسىىىتند إليىىى  هىىىذا الجانىىى   -
( مىىىن الدسىىىتور المصىىىر  159ة لكىىىل  مىىىن )مالفقىىىرة األولىىىى والثانيىىى فىىىييتفىىى  مىىىد مىىىا جىىىاء بىىى  الماىىىري الدسىىىتور  المصىىىر  

تمىىىىارس الحكومىىىىة، بوجىىىى  خىىىىاص، م، واللىىىىذان إتفقىىىىا علىىىىى أن  2014( مىىىىن الدسىىىىتور المصىىىىر  لعىىىىام 167م، و )م2012لعىىىىام 
  .االاترا  مد رئيس الجمهورية فى وضد السياسة العامة للدولة واإلارام على تنفيذها -1 -:االختصاصات ا تية

الىىىنص  فىىىيم، هىىىو مىىىا يتفىىى  2014م والحقىىى  لعىىىام 2012اء بىىى  الماىىىري الدسىىىتور  المصىىىر  لعىىىام وجىىىدير بالىىىذكر ان مىىىا جىىى -
م، وإن كىىىان الفىىىارق الوحيىىىد بينهمىىىا، يكمىىىن فيمىىىا جىىىاءت بىىى  الفقىىىرة 1971مىىىد مىىىا جىىىاء بىىى  الماىىىري الدسىىىتور  المصىىىر  لعىىىام 

يمىىىارس مجلىىىس الىىىوزراء  م، فىىىنص األول علىىىى ان 2014، و2012األولىىىى مىىىن الماىىىري ألخيىىىر علىىىى خىىىلم نظيريىىىة لعىىىام 
 بوج  خاص ... ، فيما نصا األخران على أن  تمارس الحكومة بوج  خاص ... .

، سىىىنجد أنىىى  كمىىىا سىىىلم وأوضىىىحنا عاليىىى ، أنىىى  م1971( مىىىن دسىىىتور 138)م فىىىيامىىىا فيمىىىا يخىىىص مىىىا أسىىىتند إليىىى  هىىىذا الجانىىى   -
م، والفقىىىرة األولىىىى مىىىن 2012  لعىىىام ( مىىىن الدسىىىتور المصىىىر140)م فىىىييتفىىى  مىىىد مىىىا جىىىاء بىىى  الماىىىري الدسىىىتور  المصىىىر  

( مىىىىن 138الصىىىىياغة الدسىىىىتورية مىىىىد مىىىىا جىىىىاءت بىىىى  )م فىىىىيم، واللىىىىذان إتفقتىىىىا 2014( مىىىىن الدسىىىىتور المصىىىىر  لعىىىىام 150)م
 المتن عالية. فيم والسالم بيانها 1971الدستور المصر  لعام 

نصىىىبى رئاسىىىة الجمهوريىىىة ورئاسىىىة مجلىىىس وفىىىى رأينىىىا، بىىىأن إذا كىىىان مىىىا توصىىىل إليىىى  هىىىذا الجانىىى  مىىىن عىىىدم جىىىواز الجمىىىد بىىىين م
م 1971إال أن إتفىىىىاق نصىىىىوص دسىىىىتور  م،1971و مىىىىا يعىىىىد نتيجىىىىة خاصىىىىة تتفىىىى  مىىىىد النصىىىىوص الدسىىىىتورية لدسىىىىتور هىىىىالىىىىوزراء 

م، هىىىو مىىىا جىىىاء بنتيجىىىة عامىىىة  تتفىىى  مىىىد مىىىا ذهىىى  إليىىى  هىىىذا الجانىىى  مىىىن 2014م والحقىىىة لعىىىام 2012مىىىد نصىىىوص دسىىىتور  عىىىام 
م، لمىىىا جىىىاء بىىى  الىىىرئيس أنىىىور السىىىادات ومىىىا 1971تير المصىىىرية اللحقىىىة للدسىىىتور المصىىىر  لعىىىام الفقىىى  مىىىن عىىىدم إجىىىازة الدسىىىا

تقىىىارير  مىىىن عىىىرم دسىىىتور  يجيىىىر الجمىىىد بىىىين منصىىىبى رئاسىىىة الجمهوريىىىة ورئاسىىىة مجلىىىس الىىىوزراء، لمىىىا  فىىىيأقىىىر  البرلمىىىان 
 ة الدساتير المصرية المقارنة.والذ  أقرت  كاف التنفيذييؤد  إلي  هذا الجمد من إل اء لمبدأ ثنائية الجهاز 
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وذلىىى  وفقىىىا  لمىىىا جىىىاء بىىى  دسىىىتور  مصىىىر  فيمىىىا يخىىىص وقىىىم نظىىىام المسىىىئولية الوزاريىىىة، الىىىرأيأمىىىا إذا مىىىا أعىىىدنا صىىىياغة هىىىذا  )39(

و مىىىا يتفىىى  مىىىد هىىى م1971( مىىىن دسىىىتور 127)م فىىىيمىىىا أسىىىتند إليىىى  هىىىذا الجانىىى  م، سىىىنجد أن 2014م، وكىىىذا عىىىام 2012لعىىىام 
( مىىىىن الدسىىىىتور 131م، و)م2012( مىىىىن الدسىىىىتور المصىىىىر  لعىىىىام 126)م فىىىىيمىىىىا جىىىىاء بىىىى  الماىىىىري الدسىىىىتور  المصىىىىر  

لمجلىىىس الاىىىع  أن يقىىىرر بنىىىىاء علىىىى طلىىى  عاىىىر أعضىىىىائ   ( قىىىد نصىىىىت علىىىى أن  126م، فنجىىىد أن )م2014المصىىىر  لعىىىام 
وال يجىىىىوز أن يصىىىىدر هىىىىذا القىىىىرار إال بعىىىىد . جلىىىىسمسىىىىئولية رئىىىىيس مجلىىىىس الىىىىوزراء، ويصىىىىدر القىىىىرار بأغلبيىىىىة أعضىىىىاء الم

وفىىىي حالىىىة تقريىىىر المسىىىئولية يعىىىد المجلىىىس . اسىىىتجوا  موجىىى  إلىىىى الحكومىىىة وبعىىىد ثلثىىىة أيىىىام علىىىى األقىىىل مىىىن تقىىىديم الطلىىى 
. فىىىىي هىىىىذا الاىىىىأن وأسىىىىباب  إليىىىى  مىىىىن رأي تقريىىىىرا يرفعىىىى  إلىىىىى رئىىىىيس الجمهوريىىىىة متضىىىىمنا عناصىىىىر الموضىىىىوي ومىىىىا انتهىىىىي

ة أن يىىىرد التقريىىىر إلىىىى المجلىىىس خىىىلل عاىىىرة أيىىىام، فىىىحذا عىىىاد المجلىىىس إلىىىى إقىىىرار  مىىىن جديىىىد جىىىاز لىىىرئيس ولىىىرئيس الجمهوريىىى
ويجىىى  أن يجىىىر  االسىىىتفتاء خىىىلل  .الجمهوريىىىة أن يعىىىري موضىىىوي النىىىزاي بىىىين المجلىىىس والحكومىىىة علىىىى االسىىىتفتاء الاىىىعبي

فىىحذا جىىاءت نتيجىىىة االسىىتفتاء مؤيىىىدة  .ذ  الحالىىىةثلثىىين يومىىا مىىىن تىىاري  اإلقىىرار األخيىىىر للمجلىىس، وتقىىىم جلسىىات المجلىىس فىىىي هىى
لمجلىىىىس ( علىىىىى أن  126. فيمىىىىا نصىىىىت )م للحكومىىىىة اعتبىىىىر المجلىىىىس مىىىىنحل. وةال قبىىىىل رئىىىىيس الجمهوريىىىىة اسىىىىتقالة الىىىىوزارة

وال يجىىىوز عىىىري طلىىى  سىىىح  . النىىىوا  أن يقىىىرر سىىىح  الثقىىىة مىىىن رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء أو أحىىىد نوابىىى  أو أحىىىد الىىىوزراء
جوا ، وبنىىىاء علىىىى اقتىىىراح ع اىىىر أعضىىىاء المجلىىىس، ويصىىىدر المجلىىىس قىىىرار  خىىىلل سىىىبعة أيىىىام علىىىى األكثىىىر الثقىىىة إال بعىىىد اسىىىت

وفىىىىى كىىىىل األحىىىىوال، ال يجىىىىوز طلىىىى  سىىىىح  الثقىىىىة فىىىىى . مىىىىن مناقاىىىىة االسىىىىتجوا ، ويكىىىىون سىىىىح  الثقىىىىة بأغلبيىىىىة األعضىىىىاء
ة مىىىن رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء، وإذا قىىىرر المجلىىىس سىىىح  الثقىىى. موضىىىوي سىىىب  للمجلىىىس أن فصىىىل فيىىى  فىىىى دور االنعقىىىاد نفسىىى 

وإذا كىىىىان قىىىىرار . أو مىىىىن أحىىىىد الىىىىوزراء وأعلنىىىىت الحكومىىىىة تضىىىىامنها معىىىى  قبىىىىل التصىىىىويت، وجىىىى  أن تقىىىىدم الحكومىىىىة اسىىىىتقالتها
م، 2014( مىىىن الدسىىىتور المصىىىر  لعىىىام 131 . أمىىىا فيمىىىا يخىىىص )مسىىىح  الثقىىىة متعلقىىىا بأحىىىد أعضىىىاء الحكومىىىة وجبىىىت اسىىىتقالت 

( 131الفقىىىىرة الثانيىىىة مىىىىن )م فىىىيم، إال انهىىىا تباينىىىىت معهىىىا 2012إتفاقهىىىا مىىىد نظيرتهىىىىا لعىىىام تلحىىىظ لنىىىا أنىىىى  علىىىى الىىىرغم مىىىىن 
وال يجىىىوز عىىىري طلىىى  سىىىح  الثقىىىة إال بعىىىد اسىىىتجوا ، وبنىىىاء علىىىى اقتىىىراح ع اىىىر أعضىىىاء المجلىىىس علىىىى األقىىىل، بقولهىىىا  

ير بالىىىذكر أن الفىىىارق فيمىىىا وجىىىد  .ويصىىىدر المجلىىىس قىىىرار  عقىىى  مناقاىىىة االسىىىتجوا ، ويكىىىون سىىىح  الثقىىىة بأغلبيىىىة األعضىىىاء
م بسىىىىبعة أيىىىىام مىىىىن مناقاىىىىة 2012إصىىىىدار القىىىىرار، فحىىىىددها دسىىىىتور  فىىىىيالمىىىىدة المقىىىىرر  للمجلىىىىس  فىىىىيبىىىىين المىىىىادتين يكمىىىىن 

اإلسىىىتجوا ، فيمىىىا جعلهىىىا األخيىىىر مبااىىىرة  عقىىى  مناقاىىىة اإلسىىىتجوا  . ولكىىىون مىىىا يهمنىىىا هنىىىا وهىىىو بيىىىان تىىىأثير الجمىىىد علىىىى 
رية، ال التطىىىرق إلىىىى دراسىىىة المسىىىئولية السياسىىىية، لىىىذا إكتفينىىىا بسىىىرد لنصىىىوص المىىىواد وقىىىم العمىىىل بىىىبعي النصىىىوص الدسىىىتو

  ما يخص الدساتير المصرية الثلثة.في
م، وهىىىى إتفىىىاق 1971توصىىىل إليهىىىا هىىىذا الجانىىى  فيمىىىا يخىىىص دسىىىتور  والتىىىيومىىىن ثىىىم نجىىىد انفسىىىنا للمىىىرة الثانيىىىة، امىىىام النتيجىىىة ذاتهىىىا 
مىىىن عىىىدم إجىىىازة الجمىىىد بىىىين  الىىىرأيتعمىىىيم مىىىا ذهىىى  إليىىى  هىىىذا  فىىىيم، 1971الدسىىىاتير المصىىىرية اللحقىىىة للدسىىىتور المصىىىر  لعىىىام 

 رية.منصبى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، لما يؤد  إلي  هذا الجمد من وقم لنظام المسئولية الوزا

تحريىىىىر االقتصىىىىاد ودسىىىىتور  –د/ عبىىىىد ر ناصىىىىم: القىىىىانون الدسىىىىتور  والنظىىىىام السياسىىىىى المصىىىىر   -د/ سىىىىعاد الاىىىىرقاو   )40(

 وما بعدها. 637م، مرجد سب  ذكر ، ص 1971سنة 

لعىىىام ، سىىىنجد أنىىى  مىىىا أعىىىدنا صىىىياغة هىىىذا الىىىرأ  وفقىىىا  لمىىىا جىىىاء بىىى  دسىىىتور  مصىىىر وفيمىىىا يخىىىص الجانىىى  الثىىىانى مىىىن الفقىىى  )41(

م، سىىىنجد أنهمىىىا قىىىد إتفقىىىا مىىىد مىىىا أسىىىتند إليىىى  هىىىذا الجانىىى  مىىىن نصىىىوص دسىىىتورية جىىىاء بهىىىا الماىىىري 2014م، وكىىىذا عىىىام 2012
 م، وذل  على النحو التالى:1971الدستور  المصر  لعام 

   ري و مىىىا يتفىىى  مىىىد مىىىا جىىىاء بىىى  الماىىىهىىى م1971( مىىىن دسىىىتور 124الفقىىىرة األولىىىى مىىىن )م فىىىيأن مىىىا أسىىىتند إليىىى  هىىىذا الجانىىى
( 129م، والفقىىىىرة األولىىىىى مىىىىن )م2012( مىىىىن الدسىىىىتور المصىىىر  لعىىىىام 123الفقىىىىرة األولىىىى مىىىىن )م فىىىىيالدسىىىتور  المصىىىىر  

  مجلىىىس الاىىىع   لكىىىل عضىىىو مىىىن أعضىىىاء مجلىىىس النىىىوا م، واللىىىذين نصىىىوا علىىىى أن  2014مىىىن الدسىىىتور المصىىىر  لعىىىام 
  .ختصاصاتهمأسئلة فى أ  موضوي يدخل فى ا ...أن يوج  إلى رئيس مجلس الوزراء، 

   و مىىىا يتفىىى  مىىىد مىىىا جىىىاء بىىى  الماىىىري هىىى م1971( مىىىن دسىىىتور 125الفقىىىرة األولىىىى مىىىن )م فىىىيان أمىىىا أسىىىتند إليىىى  هىىىذا الجانىىى
( 130م، والفقىىىىرة األولىىىىى مىىىىن )م2012( مىىىىن الدسىىىىتور المصىىىر  لعىىىىام 125الفقىىىىرة األولىىىى مىىىىن )م فىىىىيالدسىىىتور  المصىىىىر  

  الاىىىع النىىىوا   مجلىىىس لكىىىل عضىىىو مىىىن أعضىىىاء مجلىىىس لىىىى أن  م، واللىىىذين نصىىىوا ع2014مىىىن الدسىىىتور المصىىىر  لعىىىام 
  .الائون التي تدخل في اختصاصاتهم عنلمحاسبتهم  ...رئيس مجلس الوزراء لح  توجي  استجوا  

   و مىىىا يتفىىى  مىىىد مىىىا جىىىاء بىىى  الماىىىري هىىى م1971( مىىىن دسىىىتور 127الفقىىىرة األولىىىى مىىىن )م فىىىيان أمىىىا أسىىىتند إليىىى  هىىىذا الجانىىى
م، والفقىىىىرتين األولىىىىى 2012( مىىىىن الدسىىىىتور المصىىىىر  لعىىىىام 126الفقىىىىرتين األولىىىىى والثانيىىىىة مىىىىن )م فىىىىيالدسىىىىتور  المصىىىىر  

 م.2014ام ( من الدستور المصر  لع131والثانية من )م
   و مىىىا يتفىىى  مىىىد مىىىا جىىىاء بىىى  الماىىىري الدسىىىتور  المصىىىر  هىىى م1971( مىىىن دسىىىتور 130)م فىىىيان أمىىىا أسىىىتند إليىىى  هىىىذا الجانىىى

( 130م. فنصىىىىىت )م2014( مىىىىىن الدسىىىىىتور المصىىىىىر  لعىىىىىام 133م، و)م2012مصىىىىىر  لعىىىىىام ( مىىىىىن الدسىىىىىتور ال105)م فىىىىىي
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 ، فيمىىىىا نصىىىىت ... ألعضىىىىاء مجلىىىىس الاىىىىع  إبىىىىداء رغبىىىىات فىىىىي موضىىىىوعات عامىىىىة إلىىىىى رئىىىىيس مجلىىىىس الىىىىوزراءعلىىىىى أنىىىى   

 إلىىىى عىىىام موضىىىوي فىىىى برغبىىىة اقتىىىراح إبىىىداء  مجلىىىس الاىىىع  والاىىىور    المجلسىىىين أعضىىىاء مىىىن أل ( علىىىى أنىىى   105)م
لكىىىىل عضىىىىو مىىىىن أعضىىىىاء مجلىىىىس النىىىىوا  إبىىىىداء اقتىىىىراح ( علىىىىى أنىىىى   133... . وأخيىىىىرا  نصىىىىت )م الىىىىوزراء مجلىىىىس ئىىىىيسر

 ... . برغبة فى موضوي عام إلى رئيس مجلس الوزراء
   و مىىىا يتفىىى  مىىىد مىىىا جىىىاء بىىى  الماىىىري الدسىىىتور  هىىى م1971( مىىىن دسىىىتور 141، م133)م فىىىيان أمىىىا أسىىىتند إليىىى  هىىىذا الجانىىى

( مىىىن الدسىىىتور 146م، والفقىىىرة األولىىىى مىىىن )م2012( مىىىن الدسىىىتور المصىىىر  لعىىىام 139األولىىىى مىىىن )م الفقىىىرة فىىىيالمصىىىر  
يقىىىدم رئىىىيس مجلىىىس ( منىىى  علىىىى أنىىى   133م نصىىىت )م1971م. ففيمىىىا يخىىىص الدسىىىتور المصىىىر  لعىىىام 2014المصىىىر  لعىىىام 

وينىىىاق  مجلىىىس الاىىىع  . الىىىوزارة الىىىوزراء بعىىىد تىىىأليم الىىىوزارة، وعنىىىد افتتىىىاح دور االنعقىىىاد العىىىادي لمجلىىىس الاىىىع ، برنىىىام 
يعىىىين رئىىىيس الجمهوريىىىة رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء ونوابىىى  ( مىىىن الدسىىىتور ذاتىىى  علىىىى أنىىى   141فيمىىىا نصىىىت )م ، هىىىذا البرنىىىام 

م فقىىىد نصىىىت 2014م، 2012 . امىىىا فيمىىىا يخىىىص الماىىىرعان الدسىىىتوريين لعىىىامى والىىىوزراء ونىىىوابهم، ويعفىىىيهم مىىىن مناصىىىبهم
يختىىىىار رئىىىىيس الجمهوريىىىىة رئيس ىىىىا لمجلىىىىس الىىىىوزراء، ويكلفىىىى  بتاىىىىكيل الحكومىىىىة وعىىىىري ( مىىىىن أولهمىىىىا علىىىىى أنىىىى   139)م

يكلىىىم رئىىىيس الجمهوريىىىة رئيسىىىا  لمجلىىىس ( مىىىن ثانيهمىىىا علىىىى أنىىى   146... ، فيمىىىا نصىىىت )مبرنامجهىىىا علىىىى مجلىىىس النىىىوا  
 ... .الوزراء، بتاكيل الحكومة وعري برنامج  على مجلس النوا 

  و مىىىا يتفىىى  مىىىد مىىىا جىىىاء بىىى  الماىىىري الدسىىىتور  المصىىىر  هىىى م1971( مىىىن دسىىىتور 135)م فىىىي ان أمىىىا أسىىىتند إليىىى  هىىىذا الجانىىى
( 135م. فنصىىىىىت )م2014( مىىىىىن الدسىىىىىتور المصىىىىىر  لعىىىىىام 136م، و)م2012( مىىىىىن الدسىىىىىتور المصىىىىىر  لعىىىىىام 109)م فىىىىىي

( 135م، 109فيمىىىا نصىىىت )م ، ،...سىىىمد رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء فىىىي مجلىىىس الاىىىع  ولجانىىى  كلمىىىا طلبىىىوا الكىىىلمعلىىىى أنىىى   ي
، أو إحىىىىد   المجلسىىىىين  لىىىىرئيس مجلىىىىس الىىىوزراء، ونوابىىىى ، والىىىىوزراء، ونىىىىوابهم حضىىىىور جلسىىىات مجلىىىىس النىىىىوا علىىىى أنىىىى   

، ولهىىىىم االسىىىىتعانة بمىىىىن  طلىىىى  ا  مىىىىن المجلسىىىىين  ، ويكىىىىون حضىىىىورهم وجوبيىىىىا  بنىىىىاء علىىىىى طلىىىى  المجلىىىىس لجانهمىىىىا  لجانىىىى 
الكىىىلم، وعلىىىيهم الىىىرد علىىىى القضىىىايا موضىىىوي النقىىىا  دون  ويجىىى  أن يسىىىتمد إلىىىيهم كلمىىىا طلبىىىوا. يىىىرون مىىىن كبىىىار المىىىوظفين

( يكمىىىن فىىىي إعتىىىرام 136، م109 . وجىىىدير بالىىىذكر أن اإلخىىىتلم مىىىا بىىىين )مالىىىرأيأن يكىىىون لهىىىم صىىىوت معىىىدود عنىىىد أخىىىذ 
م مىىىىن أن السىىىىلطة التاىىىىريعية تتاىىىىكل مىىىىن مجلسىىىىين  مجلىىىىس النىىىىوا    مجلىىىىس 2012الماىىىىري الدسىىىىتور  المصىىىىر  لعىىىىام 

 اخص مجلس النوا . فيم والذ  جسد السلطة التاريعية 2014لى خلم نظير  المصر  لعام الاور  ، وذل  ع
   و مىىىا يتفىىى  مىىىد مىىىا جىىىاء بىىى  الماىىىري هىىى م1971( مىىىن دسىىىتور 153الفقىىىرة األولىىىى مىىىن )م فىىىيان أمىىىا أسىىىتند إليىىى  هىىىذا الجانىىى

م. 2014المصىىىىر  لعىىىىام ( مىىىىن الدسىىىىتور 163م، و)م2012( مىىىىن الدسىىىىتور المصىىىىر  لعىىىىام 155)م فىىىىيالدسىىىىتور  المصىىىىر  
 .18ص ،انظر ما سلم ذكر 

وفىىىى رأينىىىا، بىىىأن إذا كىىىان مىىىا توصىىىل إليىىى  هىىىذا الجانىىى  مىىىن عىىىدم جىىىواز الجمىىىد بىىىين منصىىىبى رئاسىىىة الجمهوريىىىة ورئاسىىىة مجلىىىس 
م 1971م، إال أن إتفىىىىاق نصىىىىوص دسىىىىتور 1971و مىىىىا يعىىىىد نتيجىىىىة خاصىىىىة تتفىىىى  مىىىىد النصىىىىوص الدسىىىىتورية لدسىىىىتور هىىىىالىىىىوزراء 

م، هىىىو مىىىا جىىىاء بنتيجىىىة عامىىىة  تتفىىى  مىىىد مىىىا ذهىىى  إليىىى  هىىىذا الجانىىى  مىىىن 2014م والحقىىىة لعىىىام 2012  عىىىام مىىىد نصىىىوص دسىىىتور
م، الجمىىىىد بىىىىين منصىىىىبى رئاسىىىىة الجمهوريىىىىة 1971الفقىىىى  مىىىىن عىىىىدم إجىىىىازة الدسىىىىاتير المصىىىىرية اللحقىىىىة للدسىىىىتور المصىىىىر  لعىىىىام 

( 6س الىىىوزراء، فضىىىل  عىىىن تفعيىىىل نىىىص )متناولىىىت تنظىىىيم سىىىلطات رئىىىيس مجلىىى التىىىيورئاسىىىة مجلىىىس الىىىوزراء، لىىىبعي النصىىىوص 
 من قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء.

م، البىىىا  الثىىىانى تحىىىت 1956لسىىىنة  247( مىىىن قىىىانون محاكمىىىة رئىىىيس الجمهوريىىىة والىىىوزراء رقىىىم 6ذلىىى : نىىىص )م فىىىيأنظىىىر  )42(

 مسئولية رئيس الجمهورية، متاح على الموقد اإللكترونى لكلية الحقوق جامعة المنصورة: فيعنوان 

- http://www.f-law.net/law/threads/67773 - قانون - محاكمة – رئيس – الجمهورية – رقم –247– لسنة – 1956م 

http://www.f-law.net/law/threads/67773
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م، 2014م، وكىىىذا عىىىام 2012وجىىىدير بالىىىذكر، انىىى  إذا مىىىا أعىىىدنا صىىىياغة هىىىذا الىىىرأ  وفقىىىا  لمىىىا جىىىاء بىىى  دسىىىتور  مصىىىر لعىىىام  )43(

و مىىا يتفىى  مىىد مىىا جىىاء بىى  الماىىري هىى م وعارضىى  الفقىى ،1971( مىىن دسىىتور 142)م فىىيمىىا أسىىتند إليىى  كىىل التقىىريين سىىنجد أن 
م، 2014( مىىىىن الدسىىىىتور المصىىىىر  لعىىىىام 149م، و)م2012 ( مىىىىن الدسىىىىتور المصىىىىر  لعىىىىام143)م فىىىىيالدسىىىىتور  المصىىىىر  

ويتىىىولى  ،لىىىرئيس الجمهوريىىىة دعىىىوة الحكومىىىة للجتمىىىاي للتاىىىاور فىىىى األمىىىور المهمىىىة( قىىىد نصىىىت علىىىى أنىىى   143فنجىىىد أن )م
، فيمىىىا نصىىىت  رئاسىىىة االجتمىىىاي الىىىذ  يحضىىىر ، ويطلىىى  مىىىن رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء مىىىا يىىىرا  مىىىن تقىىىارير فىىىى الاىىىأن العىىىام

لىىىىرئيس الجمهوريىىىىة دعىىىىوة الحكومىىىىة للجتمىىىىاي للتاىىىىاور فىىىىى األمىىىىور المهمىىىىة، ويتىىىىولى رئاسىىىىة االجتمىىىىاي أنىىىى    ( علىىىىى149)م
   .الذ  يحضر 

م، هىىىو مىىىا يمكىىىن 1971الفقىىى  مىىىن نتيجىىىة خاصىىىة تتفىىى  مىىىد النصىىىوص الدسىىىتورية لدسىىىتور  جىىىانبيوفىىىى رأينىىىا، بىىىان مىىىا توصىىىل إليىىى  
م مىىىد نصىىىوص 1971ذلىىى  إلىىىى إتفىىىاق نصىىىوص دسىىىتور  فىىىيويرجىىىد رأينىىىا  تعميمىىى  علىىىى كافىىىة الدسىىىاتير المصىىىرية محىىىل المقارنىىىة،

م، لىىىذا نىىىر  بأنىىى  ال يجىىىوز الجمىىىد بىىىين منصىىىبى رئاسىىىة الجمهوريىىىة ورئاسىىىة مجلىىىس 2014م والحقىىىة لعىىىام 2012دسىىىتور  عىىىام 
 .الوزراء، إذ أن  ال يجوز اإلنتقال من التخصيص إلى التعميم

د/ عبىىىىىد ر ناصىىىىىم: القىىىىىانون  -د/ سىىىىىعاد الاىىىىىرقاو   تقريىىىىىرين أنظىىىىىر:لمزيىىىىىد مىىىىىن التفاصىىىىىيل حىىىىىول مىىىىىا نىىىىىص عليىىىىى  كىىىىىل ال )44(

 .640-637م، مرجد سب  ذكر ، ص 1971تحرير االقتصاد ودستور سنة  –الدستور  والنظام السياسى المصر  
 .565 - 564م، ص 1975د/ فؤاد العطار: النظم السياسية والقانون الدستور ، دار النهضة العربية،  )45(

 .189م، ص 1976د راغ  الحلو: القانون الدستور ، مؤسسة ابا  الجامعة باألسكندرية، د/ ماج )46(
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الدسىىىىتور البريطىىىىاني باعتبىىىىار  الدسىىىىتور االم للنظىىىىام البرلمىىىىاني   البرلمانيىىىىة االصىىىىيلة وفىىىىي مقىىىىدمتهم الدسىىىىاتيرومثىىىىال ذلىىىى ،  )47(

لىىىم يسىىىمر لىىىرئيس الدولىىىة  العالميىىىة الثانيىىىة كلهىىىا البرلمانيىىىة االصىىىيلة التىىىي ظهىىىرت الىىىى الوجىىىود بعىىىد الحىىىر   وكىىىذل  الدسىىىاتير
االخيىىىىرة )حضىىىور اجتماعىىىات مجلىىىس الىىىوزراء مىىىن هىىىذ  الدسىىىاتير مىىىثل الدسىىىتور االلمىىىاني واليابىىىاني وااليطىىىالي واالسىىىرائيلي 

د/ لطيىىىم ذلىىى :  فىىىيأنظىىىر  .تسىىىمر لىىىرئيس الدولىىىة حضىىىور اجتماعىىىات مجلىىىس الىىىوزراء فقىىىط بنىىىاء علىىىى طلىىى  رئىىىيس الىىىوزراء(
أكتىىىىوبر  11مصىىىىطفى أمىىىىين: واقىىىىد مبىىىىدأ الفصىىىىل بىىىىين السىىىىلطات فىىىىي ماىىىىروي دسىىىىتور كوردسىىىىتان، مقىىىىال مناىىىىور بتىىىىاري  

 م، ومتاح على :2015

- http://birkrdnawa.com/Article-4239  

http://birkrdnawa.com/Article-4239
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يجىىىىوز لمجلىىىىس النىىىىوا  اقتىىىىراح سىىىىح  الثقىىىىة مىىىىن رئىىىىيس نىىىى   م علىىىىى أ2014( مىىىىن الدسىىىىتور المصىىىىر  لعىىىىام 161نصىىىىت )م )48(

الجمهوريىىىىة، واجىىىىراء إنتخابىىىىات رئاسىىىىية مبكىىىىرة، بنىىىىاء  علىىىىي طلىىىى  مسىىىىب  وموقىىىىد مىىىىن أغلبيىىىىة أعضىىىىاء مجلىىىىس النىىىىوا  علىىىىي 

وبمجىىىىرد  .األقىىىىل، وموافقىىىىة ثلثىىىىي اعضىىىىائ . واليجىىىىوز تقىىىىديم هىىىىذا الطلىىىى  لىىىىذات السىىىىب  خىىىىلل المىىىىدة الرئاسىىىىية إال مىىىىرة واحىىىىدة

قىىىة علىىىي اقتىىىراح سىىىح  الثقىىىة، يطىىىرح امىىىر سىىىح  الثقىىىة مىىىن رئىىىيس الجمهوريىىىة واجىىىراء انتخابىىىات رئاسىىىية مبكىىىرة فىىىي المواف
اسىىىتفتاء عىىىام، بىىىدعوة مىىىن رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء، فىىىحذا وافقىىىت األغلبيىىىة علىىىى قىىىرار سىىىح  الثقىىىة، ي عفىىىى رئىىىيس الجمهوريىىىة مىىىن 

الرئاسىىىية المبكىىىرة خىىىلل سىىىتين يومىىىا  مىىىن تىىىاري  إعىىىلن منصىىىب  وي عىىىد منصىىى  رئىىىيس الجمهوريىىىة خاليىىىا ، وتجىىىري االنتخابىىىات 

واذا كانىىىىت نتيجىىىىة االسىىىىتفتاء بىىىىالرفي، ع ىىىىد مجلىىىىس النىىىىوا  مىىىىنح ، ويىىىىدعو رئىىىىيس الجمهوريىىىىة النتخىىىىا   .نتيجىىىىة االسىىىىتفتاء

  .مجلس جديد للنوا  خلل ثلثين يومآ من تاري  الحل



[25] 
 

 

 



[26] 
 

                                                           
دراسىىىة مقارنىىىىة  الدسىىىىتور الكىىىىويتى  –م 1971موضىىىوي فىىىىي دسىىىىتور د/ رأفىىىت فىىىىودة: ثنائيىىىىة السىىىلطة التنفيذيىىىىة بىىىىين الاىىىىكل وال )49(

 .413 – 410م، ص 2001والفرنسى ، دار النهضة العربية، 
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األصىىىل إلىىىى  فىىىيرئاسىىىة مجلىىىس الىىىوزراء، يعىىىود  فىىىي الفرنسىىىيوجىىىدير بالىىىذكر ان التأصىىىيل التىىىاريخى، لحىىى  رئىىىيس الجمهوريىىىة  )50(

حىىىىين ان  فىىىىييجيىىىىز لىىىىرئيس الجمهوريىىىىة رئاسىىىىة مجلىىىىس الىىىىوزراء،  مىىىىا سىىىىارت عليىىىى  الجمهوريىىىىة الفرنسىىىىية الثالثىىىىة مىىىىن عىىىىرم
قىىىد  والتىىىيم 1946( مىىىن دسىىىتور 32)م فىىىيظىىىل دسىىىتور الجمهوريىىىة الرابعىىىة قىىىد صىىىرح بىىىذل  الجمىىىد  فىىىيالماىىىري الدسىىىتور  

ذلىىى :  فىىىينصىىىت علىىىى أن  يىىىرأس رئىىىيس الجمهوريىىىة مجلىىىس الىىىوزراء، ويتىىىولى إعىىىداد محاضىىىر الجلسىىىات ويحىىىتفظ بهىىىا . أنظىىىر 
 .411م، مرجد سب  ذكر ، ص 1971فودة: ثنائية السلطة التنفيذية بين الاكل والموضوي في دستور د/ رأفت 
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د/ إبىىىىىراهيم عبىىىىىد العزيىىىىىز ؛ 252م، ص 1992د/ محمىىىىىد حسىىىىىنين عبىىىىىد العىىىىىال: القىىىىىانون الدسىىىىىتور ، دار النهضىىىىىة العربيىىىىىة،  )51(

 .328نار، ص ايحا: النظام الدستور  المصر ، مناأة المعارم باإلسكندرية، بدون سنة 
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د/ فىىىؤاد ذلىىى :  فىىىيوقىىىد اجمىىىد الفقىىى  علىىىى عىىىدم جىىىواز الجمىىىد بىىىين منصىىىبى رئاسىىىة الدولىىىة ورئاسىىىة مجلىىىس الىىىوزراء، انظىىىر  )52(

م(، مجلىىىىىة قضىىىىىايا الدولىىىىىة، العىىىىىدد األول، 1971م، 1956العطىىىىىار: التكييىىىىىم القىىىىىانوني لطبيعىىىىىة نظىىىىىام الحكىىىىىم فىىىىىي دسىىىىىتور  )
إبىىىىىراهيم ناصىىىىىم: مىىىىىد  تىىىىىوازن السىىىىىلطة السياسىىىىىية مىىىىىد المسىىىىىئولية فىىىىىي د/ عبىىىىىد ر  ؛17، ص 1975ينىىىىىاير ومىىىىىارس -19س

؛ وهىىىذا إضىىىافة علىىىى مىىىا سىىىب  ذكىىىر  مىىىن 432م، ص 1981الدولىىىة الحديثىىىة، رسىىىالة دكتىىىورا ، كليىىىة الحقىىىوق جامعىىىة القىىىاهرة، 
 مراجد.



[30] 
 

                                                           
رئىىىيس الدولىىىة  ن منصىىى دم جىىىواز الجمىىىد بىىىيمىىىن عىىىورأينىىىا هىىىذا، هىىىو مىىىا يتفىىى  مىىىد مىىىا جىىىرت عليىىى  التقاليىىىد البرلمانيىىىة األصىىىلية،  )53(

وان ال يسىىىمر لىىىىرئيس الدولىىىىة بالقيىىىام بااىىىىرام او الحضىىىىور فىىىي اجتماعىىىىات مجلىىىىس ، ورئىىىيس الىىىىوزراء فىىىىي يىىىد اىىىىخص واحىىىىد
حتىىىىى وان اعطيىىىىت لىىىى  فىىىىي حىىىىاالت اسىىىىتثنائية حضىىىىور اجتماعىىىىات مجلىىىىس الىىىىوزراء ورئاسىىىىت  فينب ىىىىي ان يكىىىىون ، الىىىىوزراء

يكىىىىون لىىىى  حىىىى  الماىىىىاركة فىىىىي اتخىىىىاذ القىىىىرار ودون ان يكىىىىون لىىىى  حىىىى  رئاسىىىىت  اىىىىكلية تقتصىىىىر علىىىىى ادارة االجتمىىىىاي دون ان 
وهىىىىذا هىىىىو حىىىىال الدسىىىىاتير البرلمانيىىىىة االصىىىىلية كالدسىىىىتور البريطىىىىاني  التصىىىىويت علىىىىى القىىىىرارات المتخىىىىذة فىىىىي ذلىىىى  االجتمىىىىاي

رئيس الدولىىىة لىىىم يسىىىمر لىىى  البرلمانيىىىة االصىىىيلة التىىىي ظهىىىرت الىىىى الوجىىىود بعىىىد الحىىىر  العالميىىىة الثانيىىىة كلهىىىا وكىىىذل  الدسىىىاتير
وإن كىىىىان هىىىىذا األخيىىىىر االسىىىىرائيلي الهنىىىىد  ولحضىىىىور اجتماعىىىىات مجلىىىىس الىىىىوزراء كالدسىىىىتور االلمىىىىاني واليابىىىىاني وااليطىىىىالي و

السىىىويد فيتىىىراس الملىىى   فىىىي، امىىىا سىىىمر لىىىرئيس الدولىىىة حضىىىور اجتماعىىىات مجلىىىس الىىىوزراء بنىىىاء علىىىى طلىىى  رئىىىيس الىىىوزراءي
/ لطيىىىم ذلىىى :  فىىىيت مجلىىىس الىىىوزراء والىىىذ  يترأسىىى  الىىىوزير األول. أنظىىىر مجلىىىس الىىىوزراء ولكىىىن ب ايىىىة التصىىىدي  علىىىى قىىىرار

أكتىىىىوبر  11مصىىىىطفى أمىىىىين: واقىىىىد مبىىىىدا الفصىىىىل بىىىىين السىىىىلطات فىىىىي ماىىىىروي دسىىىىتور كوردسىىىىتان، مقىىىىال مناىىىىور بتىىىىاري  
 م، مرجد سب  ذكر .2015

والىىىىذ  أسىىىىتقر علىىىىى تطبيىىىى  م، 1923مىىىىا كانىىىىت تتفىىىى  مىىىىد النظىىىىام الدسىىىىتور الملكىىىىى المصىىىىر  لدسىىىىتور  هىىىىيوتلىىىى  القاعىىىىدة  -
الجوانىىىى  البرلمانيىىىىة فخىىىىول للملىىىى  رئاسىىىىة مجلىىىىس الىىىىوزراء إذا اىىىىاء ولكىىىىن لىىىىيس لىىىى  صىىىىوت معىىىىدود عنىىىىد التصىىىىويت علىىىىى 

د/ سىىىىليمان محمىىىىد الطمىىىىاو : مبىىىىادئ القىىىىانون الدسىىىىتور  المصىىىىر  ذلىىىى :  فىىىىيالمسىىىىائل المعروضىىىىة علىىىىى المجلىىىىس. انظىىىىر 
د/ محمىىىىد كامىىىىل ليلىىىىة: القىىىىانون الدسىىىىتور ، دار الفكىىىىر ؛ 160م، ص 1958 واإلتحىىىىاد ، دار الفكىىىىر العربىىىىى، الطبعىىىىة األولىىىىى،

 .417م، ص 1967العربى، 
التصىىىويت عنىىىد أتخىىىاذ أيىىىة قىىىرارات ، ذهىىى  جانىىى  مىىىن الفقىىى  بىىىالرأ  قىىىائل   فىىىيامىىىا وفيمىىىا يخىىىص رأينىىىا القائىىىل،  أال ياىىىار   -

النظىىىام الكىىىويتى ذاتىىى  مصىىىونة ال تمىىىس وهىىىو  فىىىيالسىىىلطة وال سىىىلطة ب يىىىر مسىىىئولية واألميىىىر  فىىىيولكىىىون التصىىىويت ماىىىاركة 
م، فحنىىى  مىىىن الناحيىىىة األدبيىىىة يجىىى  علىىىى األميىىىر 1962( مىىىن الدسىىىتور الكىىىويتى لعىىىام 54غيىىىر مسىىىئول سياسىىىيا  تطبيقىىىا  لىىىنص )م

ان ينتهىىىىى دور  عنىىىىد المناقاىىىىة العامىىىىة للموضىىىىوعات وأال يحضىىىىر التصىىىىويت حتىىىىى ال يىىىىؤثر علىىىىى إتجاهىىىىات الىىىىوزراء عنىىىىد 
د/ يحيىىىىى الجمىىىىل: النظىىىىام الدسىىىىتور  فىىىىي الكويىىىىت، مرجىىىىد سىىىىب  ذلىىىى :  فىىىىيمواضىىىىيد المطروحىىىىة. أنظىىىىر تصىىىىويتهم علىىىىى ال

    . 329-328ذكر ، ص 
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؛ د/ محمىىىىد قىىىىدر  حسىىىىن: رئىىىىيس مجلىىىىس الىىىىوزراء 333م، ص 1986 التوجىىىىد دار ناىىىىر، د/ ثىىىىروت بىىىىدو : الىىىىنظم السياسىىىىية، )54(

 .8ذكر ، ص دراسة مقارنة، مرجد سب   –في النظم البرلمانية المعاصرة 
وجىىىىدير بالىىىىذكر أن تكليىىىىم زعىىىىيم األغلبيىىىىة البرلمانيىىىىة بتاىىىىكيل الىىىىوزارة يعىىىىد مىىىىن التقاليىىىىد الدسىىىىتورية العريقىىىىة فىىىىي بريطانيىىىىا،  -

وخاصىىىة حىىىال فىىىوز كتلىىىة برلمانيىىىة قويىىىة باألغلبيىىىة، والتىىىي فىىىي ال الىىى  مىىىا كانىىىت تتبىىىادل بىىىين حىىىز  المحىىىافظين واألحىىىرار، أو 
وفىىىى حالىىىة ضىىىعم الكتلىىىة السياسىىىية فىىىي البرلمىىىان مىىىا كىىىان يعطىىىي الملىىى  سىىىلطة أوسىىىد  بىىىين حىىىز  المحىىىافظين وحىىىز  العمىىىال،

فىىىي اختيىىىار اىىىخص مىىىن يكلىىىم بتاىىىكيل الىىىوزارة، فقىىىد ال يكىىىون زعىىىيم األغلبيىىىة البرلمانيىىىة متىىىى كىىىان هنىىىا  نىىىزاي بىىىين زعىىىيم 
ان وتكلفىىى  بتاىىىكيل األغلبيىىىة وةخىىىرين علىىىى رئاسىىىة الحىىىز ، وقىىىد تسىىىتدعي الملكىىىة زعىىىيم ثىىىاني أكبىىىر حىىىز  فىىىائز فىىىي البرلمىىى

عبىىىد ال نىىىي بسىىىيوني عبىىىد ر: سىىىلطة ومسىىىئولية رئىىىيس الدولىىىة فىىىي النظىىىام البرلمىىىاني، المؤسسىىىة د/ ذلىىى :  فىىىيأنظىىىر . الحكومىىىة
 .59م، ص 1995الجامعية للدراسات والنار والتوزيد، 

إنجلتىىىىىرا، المطبعىىىىىة العالميىىىىىة، بحىىىىى  تحليلىىىىىى لناىىىىىأة وتطىىىىىور النظىىىىىام البرلمىىىىىاني فىىىىىي  –د/ السىىىىىيد صىىىىىبر : حكومىىىىىة الىىىىىوزارة  )55(

     .257 - 253م، ص 1953

    .322د/ يحيى الجمل: النظام الدستور  في الكويت، مرجد سب  ذكر ، ص  )56(
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  .29م، ص 1962ميايل إستيورات: نظم الحكم الحديثة، ترجمة أحمد كامل، دار الفكر العربى، الطبعة األولى،  )57(

م، 1988دراسىىىىة مقارنىىىىة، بىىىىدون دار طبىىىىد أو ناىىىىر،  –ظم السياسىىىىية والقىىىىانون الدسىىىىتور  د/ سىىىىليمان محمىىىىد الطمىىىىاو : الىىىىن )58(

د/ السىىىىيد صىىىىبر : الىىىىوزير األول فىىىىي إنجلتىىىىرا، مجلىىىىة القىىىىانون واإلقتصىىىىاد، العىىىىدد األول، السىىىىنة السادسىىىىة عاىىىىر، ؛ 537ص 
  .308م، ص 1946مطبعة جامعة فؤاد األول، 

سىىىالنجر: أسىىىرار البيىىىت األبىىىيي فىىىي عهىىىد الىىىرئيس جىىىون كنيىىىد ، ترجمىىىة جىىىورل أعىىىرل، مناىىىورات عويىىىدات، بيىىىروت،  بيىىىر )59(

 .109م، ص 1987

- Patterson, C. Perry; Feb. 1949, The President as Chief Administrator, The Journal of Politics, Vol. 11, 
No. 1., p. 228.  

وزيىىىىر التفىىىىويي ورئىىىىيس مجلىىىىس الىىىىوزراء فىىىىي النظىىىىام البرلمىىىىانى، رسىىىىالة دكتىىىىورا ، كليىىىىة د/ محمىىىىد أحمىىىىد محمىىىىد حىىىىافظ:  )60(

    .28م، ص 1999الحقوق، جامعة عين امس، 
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 تكونهىىىىىا  –د/ سىىىىىليمان محمىىىىىد الطمىىىىىاو : السىىىىىلطات الىىىىىثل  فىىىىىي الدسىىىىىاتير العربيىىىىىة المعاصىىىىىرة وفىىىىىى الفكىىىىىر اإلسىىىىىلمي  )61(

 وما بعدها. 246م، ص 1967ة، جامعة الدول العربية، وإختصاصاتها ، معهد الدراسات العربية العالمي

دراسىىىة مقارنىىىة بكىىىل مىىىن  –محمىىىد محمىىىد أحمىىىد الىىىدروبى: المركىىىز القىىىانوني لىىىرئيس مجلىىىس الىىىوزراء فىىىي الجمهوريىىىة اليمنيىىىة  )62(

 وما بعدها. 81م، ص 2006الجزائر ، رسالة ماجستير، معهد الدراسات القانونية، جامعة الدول العربية،  - مصر 

دراسىىىىة مقارنىىىىة، مرجىىىىد سىىىىب  ذكىىىىر ،  –د/ محمىىىىد قىىىىدر  حسىىىىن: رئىىىىيس مجلىىىىس الىىىىوزراء فىىىىي الىىىىنظم البرلمانيىىىىة المعاصىىىىرة  )63(

 .36ص

م كانىىىت سىىىلطة الملكىىىة فىىىي 1688، فقبىىىل ثىىىورة البريطىىىانيوفىىىى كلتىىىا المىىىرحلتين، نجىىىد ان خيىىىر مثىىىال علىىىى ذلىىى  هىىىو النظىىىام  )64(

تعيىىىين رئىىىيس الىىىوزراء هىىىىي سىىىلطة مطلقىىىة بىىىىل قيىىىود، إال أنىىى  بعىىىىد هىىىذ  الثىىىورة فلىىىىم تصىىىبر سىىىلطة الملكىىىىة فىىىي تعيىىىين رئىىىىيس 
الىىىىوزراء سىىىىلطة مطلقىىىىة، بىىىىل وجىىىىدت قيىىىىودا  فرضىىىىتها األعىىىىرام الدسىىىىتورية علىىىىي سىىىىلطة الملكىىىىة فىىىىي تعيىىىىين اىىىىخص رئىىىىيس 

عمىىىوم، وهىىىو مىىىا يعنىىىي تعيىىىين زعىىىيم حىىىز  األغلبيىىىة الىىىذي تىىىتمخي عنىىى  اإلنتخابىىىات البرلمانيىىىة  الىىىوزراء بىىىدعم مىىىن مجلىىىس ال
-64). وهىىىو مىىىا يؤكىىىد علىىىى الىىىتلزم الحتمىىىي بىىىين رئاسىىىة الىىىوزراء وبىىىين زعامىىىة الحىىىز  الفىىىائز فىىىي االنتخابىىىات البرلمانيىىىة (64-1)

يتىىىولى رئاسىىىة الىىىوزراء أن يكىىىون عضىىىوا   م والتىىىي إاىىىترطت فيمىىىت1834. وهىىىي التقاليىىىد الدسىىىتورية التىىىي ترجىىىد إلىىىي عىىىام (2
فىىىي مجلىىىس العمىىىوم، وأن يكىىىىون زعىىىيم الحىىىز  الفىىىائز فىىىىي االنتخابىىىات البرلمانيىىىة أو يكىىىو ن علىىىىي األقىىىل أحىىىد أعضىىىاء الهيئىىىىة 

فلىىىىم يعىىىىد بالضىىىىرورة أن يكىىىىون المراىىىىر لرئاسىىىىة الىىىىوزراء عضىىىىوا  فىىىىي مجلىىىىس  1963. إال أنىىىى  منىىىىذ عىىىىام (3-64)العليىىىىا للحىىىىز 

. وعلىىىى الىىىرغم مىىىن ذلىىى ، إال أنىىى  عنىىىد مراجعىىىة عىىىدد رؤسىىىاء الىىىوزارات الىىىذين عينىىىتهم الملكىىىة نجىىىد أنىىى  )4-64) العمىىىوم البريطىىىاني

كىىىان يىىىتم إسىىىتبعاد أعضىىىاء مجلىىىس اللىىىوردات مىىىن تىىىولي منصىىى  رئاسىىىة الىىىوزراء، و مىىىرد ذلىىى  هىىىو رغبىىىة الملكىىىة فىىىي تىىىولي 
  :ذل في. أنظر (5-64)رئيس وزراء يتمتد بالدعم البرلماني من مجلس العموم 

(4-1) Alder, J., General principles of constitutional and administrative law, 4th ed., Palgrave 
Macmillan, 2002, p.294; Alder, J., Constitutional and Administrative Law, Macmillan Press LTD, 
1999; p.233; Chantebout, B., Droit constitutionnel et science politique, 9e ed., Paris,1989, p. 
241; Lowenstein, K., et Feydy, J., L´Investiture du premier minister en Angleterre, Rev. Droit 
Public. , Vol., 1, 1966, pp. 1073. 

ار والتوزيد،  (4-2) سة في الدساتير العربية، إيتار  للطباعة والن اكري: المركز الدستوري لرئيس الجمهورية، درا د/ علي يوسم ال
 .188م، ص 2014

(4-3) Lowenstein, K., et Feydy, J., L´ Investiture du premier minister en Angleterre, op.cit, pp. 1068. 
(4-4) Gicquel, J., Droit constitutionnel et institutions politiques, Ed.Montchrestien, 9eme éd., 1987, 

p.268. 
(4-5) Lowenstein, K., et Feydy, J., L´ Investiture du premier minister en Angleterre, op.cit, pp. 1081. 
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د/ وايىىىىت  -د/ وحيىىىىد رأفىىىىت ؛ 270م، ص 1971د/ محسىىىىن خليىىىىل: الىىىىنظم السياسىىىىية والقىىىىانون الدسىىىىتور ، مناىىىىأة المعىىىىارم،  )65(

  ؛ د/ مصىىىىىطفى الصىىىىىادق: مبىىىىىادئ القىىىىىانون الدسىىىىىتور369م، ص 1937إبىىىىىراهيم: القىىىىىانون الدسىىىىىتور ، المطبعىىىىىة العصىىىىىرية، 
 .244م، ص 1923المصر  والمقارن، المطبعة الرحمانية، 

فرنسىىىا عنىىىدما تىىىم إختيىىىار جىىىورل بومبيىىىدو وزيىىىرا  أول مىىىن قبىىىل الجنىىىرال ديجىىىول، وقىىىد كىىىان هىىىذا القىىىرار  فىىىيوقىىىد حىىىد  ذلىىى   )66(

ممارسىىات سياسىىية مىىن قبىىل. ومىىن  لمىىان ولىىم يكىىن لىى  إالمبنيىىا  علىىى الثقىىة بينهمىىا، ذلىى  ان جىىورل بومبيىىدو كىىان مىىن خىىارل البر
م وعلىىىى أسىىىاس الثقىىىة المتبادلىىىة الكاملىىىة بىىىين الىىىرئيس فىىىالير  وبييىىىر 1972عىىىام  فىىىيم. و 1959عىىىام  فىىىيقبلىىى  مياىىىيل دوبريىىى  

د/ رأفىىىت فىىىودة: ثثنائيىىىة السىىىلطة التنفيذيىىىة بىىىين الاىىىكل والموضىىىوي ذلىىى :  فىىىيمسىىىمير فقىىىد إختىىىار األول الثىىىانى وزيىىىرا  أول. أنظىىىر 
 .181-180م، مرجد سب  ذكر ، ص 1971في دستور 

ذات الوقىىىىت يقىىىىوم علىىىىى أساسىىىىا الثقىىىىة  فىىىىيم، كىىىىان تعيىىىىين رئىىىىيس مجلىىىىس الىىىىوزراء 1923وفىىىىى مصىىىىر وقبىىىىل ظهىىىىور دسىىىىتور  -
المتبادلىىىىة بىىىىين الخىىىىديو  )رئىىىىيس الدولىىىىة( ورئىىىىيس مجلىىىىس الىىىىوزراء )وكىىىىان يطلىىىى  علىىىىى مجلىىىىس الىىىىوزراء حينىىىىذا  مجلىىىىس 

م باىىىأن تعيىىىين نوبىىىار بااىىىا رئيسىىىا  28/8/1878 فىىىيذ  أصىىىدر  الخىىىديو  إسىىىماعيل النظىىىار(، وهىىىو مىىىا يؤكىىىد  األمىىىر العىىىالى الىىى
أحوالنىىىا الداخليىىىة  فىىىيحصىىىلت  التىىىيالت ييىىىرات  فىىىيلمجلىىىس النظىىىار، والىىىذ  نىىىص فيىىى  علىىىى  أنىىىى أطلىىىت الفكىىىر وأمعنىىىت النظىىىر 

فوضىىىىت  التىىىىيلجديىىىىدة وقىىىىت مبااىىىىرتكم لمأموريىىىىة تاىىىىكيل هيئىىىىة النظىىىىارة ا فىىىىيالنااىىىىئة مىىىىن تقلبىىىىات األحىىىىوال األخيىىىىرة وأردت 
أمرهىىىا إلىىىيكم أن أؤكىىىد لكىىىم مىىىا توجىىى  قصىىىد  إليىىى  وثبىىىت عزمىىىى عليىىى  مىىىن إصىىىلح اإلدارة وتنظيمهىىىا علىىىى قواعىىىد مماثلىىىة 

الحكومىىىة المصىىىرية  فىىىيإدارات ممالىىى  أوروبىىىا. وأريىىىد عوضىىىا  عىىىن اإلنفىىىراد بىىىاألمر المتخىىىذ األن قاعىىىدة  فىىىيللقواعىىىد المرعيىىىة 
مصىىىالر تعادلهىىىا قىىىوة موازنىىىة مىىىن مجلىىىس النظىىىار بمعنىىىى أنىىىى أروم القيىىىام بىىىاألمر مىىىن سىىىلطة يكىىىون لهىىىا إدارة عامىىىة علىىىى ال

نبهىىىىت  التىىىىياألن فصىىىىاعدا  باإلسىىىىتعانة بمجلىىىىس النظىىىىار والماىىىىاركة معىىىى . وعلىىىىى هىىىىذا الترتيىىىى  أر  أن إجىىىىراء اإلصىىىىلحات 
قىىىد تىىىولى نوبىىىار بااىىىا و . عليهىىىا يسىىىتلزم أن يكىىىون أعضىىىاء مجلىىىس النظىىىار بعضىىىهم لىىىبعي كفىىىيل  فىىىحن ذلىىى  أمىىىر الزم البىىىد منىىى 

 19إلىىىى  1878أغسىىىطس  28األولىىىى مىىىن )رئاسىىىة مجلىىىس النظىىىار ثىىىل  مىىىرات علىىىى أساسىىىا الثقىىىة المتبادلىىىة، فكانىىىت نظارتىىى  
احىىىتفظ  بالنظىىىارة األوروبيىىىة نظىىىرا  لوجىىىود وزيىىىرين أوروبيىىىين بهىىىاذا  الوقىىىت  فىىىيهىىىذ  النظىىىارة  سىىىميتوقىىىد  (1879فبرايىىىر 

(، وخىىىىلل نظارتىىىى  الثالثىىىىة 1888يونيىىىى   7إلىىىىى  1884ينىىىىاير  10نظارتىىىى  الثانيىىىىة مىىىىن ) فيهىىىىا بنظىىىىارة الخارجيىىىىة، ثىىىىم خىىىىلل

م. 1878(، عىىىىىىام 777ذلىىىىى : جريىىىىىىدة الوقىىىىىائد المصىىىىىىرية، العىىىىىدد ) فىىىىىىيانظىىىىىر .(1895نىىىىىىوفمبر  11 – 1894إبريىىىىىل  16)

 وأنظر أيضا : مصر بيديا: نوبار بااا نوباريان، متاح على الموقد اإللكترونى:
- http://www.misrpedia.org/index.php/egyptians/prime-ministers/item/1879-2013-09-04-01-23-52  

 .106البرلمانى، مرجد سب  ذكر ، صد/ محمد أحمد محمد حافظ: وزير التفويي ورئيس مجلس الوزراء في النظام  )67(

م(: عنىىىدما أسىىىتقال رئىىىيس الىىىوزراء مسىىىتر بونىىىارلو بسىىىب  مرضىىى ، ووقىىىد إختيىىىار 1923بريطانيىىىا عىىىام ) فىىىيوقىىىد حىىىد  ذلىىى   )68(

التىىىال علىىىى اللىىىورد بلىىىدوين العضىىىو بمجلىىىس العمىىىوم، بنىىىاء  علىىىى وجهىىىة نظىىىر رجىىىال حىىىز  المحىىىافظين اللىىىذين أستاىىىارهم المالىىى  
ذلىىى  بىىىدال  مىىىن إختيىىىار اللىىىورد كيىىىرزن العضىىىو بمجلىىىس اللىىىوردات والىىىذ  كانىىىت كفتىىى  أرجىىىر نظىىىرا  لنفىىىوذ  ذلىىى . وقىىىد كىىىان  فىىىي

بحىىى  تحليلىىىى لناىىىأة وتطىىىور النظىىىام البرلمىىىاني فىىىي  –د/ السىىىيد صىىىبر : حكومىىىة الىىىوزارة ذلىىى :  فىىىيوقدرتىىى  الوزاريىىىة.أنظر 
   . 247إنجلترا، مرجد سب  ذكر ، ص 

تاراىىىل حياتىىى  السياسىىىية بتسىىىليم منصىىى  رئىىىيس الحكومىىىة السىىىير أنهىىىى م(: عنىىىدما 1955) وقىىىد حىىىد  ذلىىى  فىىىي بريطانيىىىا عىىىام )69(

 فىىىي، وذلىىى  بعىىىد ان نصىىىر الملكىىىة بحختيىىىار هىىىذا األخيىىىر بعىىىد إعتزالىىى  الىىىوزرا . أنظىىىر إلىىىى أنطىىىوني إيىىىدن بسىىىب  تقدمىىى  فىىىي السىىىن
متىىىىاح علىىىىى الموقىىىىد اإللكترونىىىىى ، ونسىىىىتون تارال. األسىىىىد العجىىىىوز  الىىىىذي قىىىىاد بريطانيىىىىا لهزيمىىىىة هتلىىىىرمقىىىىال بعنىىىىوان ذلىىىى : 

 بعنوان دوت مصر: 

- http://www.dotmsr.com  

http://www.misrpedia.org/index.php/egyptians/prime-ministers/item/1879-2013-09-04-01-23-52
http://www.dotmsr.com/
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دراسىىىة مقارنىىىة، دار النهضىىىة العربيىىىة،  –د/ أحمىىىد سىىىلمة بىىىدر: اإلختصىىىاص التاىىىريعى لىىىرئيس الدولىىىة فىىىى النظىىىام البرلمىىىانى  )70(

دراسىىىة مقارنىىىة، مرجىىىد سىىىب  ذكىىىر ،  –الىىىنظم السياسىىىية والقىىىانون الدسىىىتور  ؛ د/ سىىىليمان محمىىىد الطمىىىاو : 32م، ص 2003
 .537ص 

  . 66م، ص 1966د/ محمد فتر ر الخطي : دراسات في الحكومات المقارنة، دار النهضة العربية،  )71(

 .632م، ص 1971الدولة والحكومة، دار الفكر العربي،  -د/ محمد كامل ليلة: النظم السياسية  )72(

 .59د/ عبد ال ني بسيوني عبد ر: سلطة ومسئولية رئيس الدولة في النظام البرلماني، مرجد سب  ذكر ، ص  )73(



[36] 
 

                                                           
 فىىىيفرنسىىىا وإسىىرائيل، وهىىو مىىا نىىىت  عنىى  عىىدم إسىىتقرار وزار  والحاجىىة إلىىىى إعىىادة تاىىكيل الىىوزارات  فىىيوتلىى  الحالىىة سىىائدة  )74(

اىىىمران حمىىىىاد : كيفيىىىة ممارسىىىىة السىىىىلطات ذلىىىى :  فىىىىييىىىىنهم. أنظىىىر فتىىىرات متقاربىىىىة وذلىىى  نتيجىىىىة لعىىىدم وجىىىىود تجىىىىانس فيمىىىا ب
 وما بعدها. 36م، ص 1975العامة في إسرائيل، معهد البحو  والدراسات العربية، دار غري  للطباعة، 

فىىىحن كىىىل حكوماتهىىىا جىىىاءت  وبالتىىىاليإسىىىرائيل تعىىىد دائىىىرة إنتخابيىىىة واحىىىدة،  فىىىيومىىىن التطبيقىىىات العمليىىى  علىىىى ذلىىى ، نجىىىد انىىى   -
سياسىىىية وأجتماعيىىىة ودينيىىىة وهىىىم )العمىىىل،  أحىىىزا إئتلفيىىىة، وذلىىى  نظىىىرا  إلحتوائهىىىا علىىىى أربعىىىة عاىىىر حزبىىىا  مصىىىنفة مىىىا بىىىين 

ليكىىىىىود، اىىىىىاس  حىىىىىراس التىىىىىوراة الاىىىىىرقيون ، ميىىىىىريتس، يسىىىىىرائيل بعاليىىىىىة، الوسىىىىىط، اىىىىىينو   الت ييىىىىىر ، القائمىىىىىة العربيىىىىىة 
، يسىىىىرائيل بيتينىىىىو  إسىىىىرائيل بيتنىىىىا، حىىىىدا ، التجمىىىىد الىىىىديمقراطى الىىىىوطنى  بلىىىىد ، حىىىىز  الموحىىىىدة، يهىىىىودت هتىىىىورا ، مفىىىىدال

 36اىىىمران حمىىىاد : كيفيىىىة ممارسىىىة السىىىلطات العامىىىة فىىىي إسىىىرائيل، مرجىىىد سىىىب  ذكىىىر ، ص ذلىىى :  فىىىياىىىع  واحىىىد(. انظىىىر 
د/ عبىىىد ؛ ومىىىا بعىىىدها 84م، ص 1969كمىىىال ال ىىىالى: النظىىىام السياسىىىى اإلسىىىرائيلي، معهىىىد البحىىىو  والدراسىىىات، ؛ ومىىىا بعىىىدها

وياىىىمل الكىىىلم عىىىن األحىىىزا  ومبادئهىىىا وأثىىىار حىىىر  أكتىىىوبر عليهىىىا، مناىىىأة دار  –الحميىىىد متىىىولى: نظىىىام الحكىىىم فىىىي إسىىىرائيل 
سىىىيد  أحمىىىد بىىىن أحمىىىد سىىىالم، مقىىىال  ؛ومىىىا بعىىىدها 81م، ص 1979المعىىىارم باألسىىىكندرية، الطبعىىىة الثانيىىىة مزيىىىدة ومنقحىىىة، 

  ائيلية، متاح على الموقد اإللكترونى لقناة الجزيرة: بعنوان األحزا  السياسية اإلسر
- http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9e3fc5a3-a09d-4f27-b9ce-84832758e7db  

ت االئتلفيىىىة هىىىي القاعىىىدة ألنىىى  ينىىىدر أن يفىىىوز أي مىىىن األحىىىزا  الثلثىىىة الرئيسىىىية فيهىىىا بأغلبيىىىة تعتبىىىر الحكومىىىاألمانيىىىا  فىىىيو -
مقاعىىىد البرلمىىىان، ولهىىىذا فحنهىىىا تاىىىكل حكومىىىات ائتلفيىىىة علىىىى األقىىىل مىىىد واحىىىد مىىىن األحىىىزا  الصىىى يرة، ولقىىىد حكىىىم حىىىز  

ل فىىىي حكومىىىة ائتلفيىىىة اىىىكلها مىىىد حىىىز  ةخىىىر بينمىىىا اىىىك م2005 عىىىام وحتىىىى م1998 للفتىىىرة مىىىن هلمىىىوت كىىىول المستاىىىار

حكومىىىة ائتلفيىىىة  م1959. وفىىىى سويسىىىرا تاىىىكلت منىىىذ عىىىام ائتلفىىىا  مىىىد حىىىز  الخضىىىر غيرهىىىارد اىىىرويدر حىىىز  المستاىىىار

ذلىىى : ويكبييىىىديا،  فىىىيانظىىىر وتسىىىمى بحكومىىىة الوصىىىفة السىىىحرية.  فىىىي البرلمىىىان منىىىذسياسىىىية و  أربعىىىة أحىىىزا  مؤلفىىىة مىىىن أقىىى

 مقال بعنوان حكومة إئتلفية، متاح على الموقد اإللكترونى: 
- https://ar.wikipedia.org/wiki/ حكومة_ئتلفية 

 –حىىىز  العمىىىال  –مىىىن األحىىىزا  اإلنجليزيىىىة الثلثىىىة )حىىىز  المحىىىافظين  أيم لىىىم يحصىىىل 1924عىىىام  فىىىيبريطانيىىىا، و وفىىىى -
حىىىز  األحىىىىرار( علىىىىى األغلبيىىىة البرلمانيىىىىة المطلقىىىىة، وتىىىىولى إسىىىتانلى بلىىىىدوين رئىىىىيس حىىىىز  المحىىىافظين كونىىىى  حصىىىىل علىىىىى 

( مقعىىىىدا  لحىىىىز  األحىىىىرار(، ولكىىىىن 158العمىىىىال، و) مقعىىىىدا  لحىىىىز  191( مقعىىىىدا  مقابىىىىل )255أكثريىىىىة عىىىىدد المفاعىىىىد بمقىىىىدار )
سىىىرعان مىىىا هىىىزم وأسىىىتقال، وكىىىان علىىىى الملىىى  أن يختىىىار رامسىىىى ماكدونالىىىد زعىىىيم حىىىز  العمىىىال لتاىىىكيل الحكومىىىة وذلىىى  
علىىى الىىرغم مىىن كونىى  حىىز  معارضىىة، وقىىد وقىىد هىىذا اإلختيىىار بعىىد إئتلفىى  مىىد حىىز  األحىىرار ليكىىون بىىذل  زعىىيم األغلبيىىة 

 –د/ محمىىىد قىىىدر  حسىىىن: رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء فىىىي الىىىنظم البرلمانيىىىة المعاصىىىرة ذلىىى :  فىىىيلبرلمىىىان. أنظىىىر ا فىىىيالحزبيىىىة 
 .22دراسة مقارنة، مرجد سب  ذكر ، ص 

، وتلىىى  السىىىنة األخيىىىرة م(1949نىىىوفمبر  3وحتىىىى  1938وفىىىى مصىىىر، تاىىىكلت عىىىدد خمسىىىة عاىىىر وزارة إئتلفيىىىة منىىىذ )عىىىام  -
م 1949/ 6/ 25لىىىم تىىىدم طىىىويل  )منىىىذ  والتىىىيرة قوميىىىة مىىىن األحىىىزا  السياسىىىية اىىىكل فيهىىىا حسىىىين سىىىر  بااىىىا وزا التىىىي هىىىي

د/ علىىىىىى الىىىىىىدين هىىىىىىلل: السياسىىىىىىة ذلىىىىىى :  فىىىىىىيم( نتيجىىىىىىة للخلفىىىىىىات بىىىىىين التكىىىىىىتلت الحزبيىىىىىىة. أنظىىىىىر 3/11/1949وحتىىىىىى 
م، 1977، مكتبىىىىىىة نهضىىىىىىة الاىىىىىىرق للطباعىىىىىىة والناىىىىىىر والتوزيىىىىىىد، 1952-1923العهىىىىىىد البرلمىىىىىىانى  -مصىىىىىىر  فىىىىىىى والحكىىىىىىم

م، مركىىىىىىز األهىىىىىىرام للدراسىىىىىىات السياسىىىىىىية 1953-م1878د/ يونىىىىىىان لبيىىىىىى  رزق: تىىىىىىاري  الىىىىىىوزارات المصىىىىىىرية ؛ 297ص
 وما بعدها. 491م، ص1975واإلستراتيجية، 

باألغلبيىىىة البرلمانيىىىىة، فيىىىىتم اللجىىىوء إلىىىىى تاىىىىكيل حكومىىىة إئتلفيىىىىة، وفىىىىى عىىىىام  حىىىىز  أيوفىىىى تركيىىىىا، ونظىىىىرا  لصىىىعوبة فىىىىوز  -
ذلىىىىى ، الموقىىىىىد  فىىىىىيم قىىىىىام  بولنىىىىىت أجاويىىىىىد  زعىىىىىيم حىىىىىز  اليسىىىىىار الىىىىىديمقراطى، بتاىىىىىكيل حكومىىىىىة إئتلفيىىىىىة. أنظىىىىىر 200

 اإللكترونى لقناة الجزيرة: 
- http://www.aljazeera.net/programs/opinions/articles/2001/9/9-23-02.htm.  

محمىىىىىد محمىىىىىد أحمىىىىىد الىىىىىدروبى: المركىىىىىز ؛ 309د/ السىىىىىيد صىىىىىبر : الىىىىىوزير األول فىىىىىي إنجلتىىىىىرا، مرجىىىىىد سىىىىىب  ذكىىىىىر ، ص  )75(

 وما بعدها. 80مرجد سب  ذكر ، ص  دراسة مقارنة، –القانوني لرئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية 

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9e3fc5a3-a09d-4f27-b9ce-84832758e7db
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA_%D9%83%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA_%D9%83%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1998
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/حكومة_ئتلافية
https://ar.wikipedia.org/wiki/حكومة_ئتلافية
http://www.aljazeera.net/programs/opinions/articles/2001/9/9-23-02.htm


[37] 
 

 

                                                           
د/ أحمىىىىد عبىىىىد اللطيىىىىم إبىىىىراهيم السىىىىيد: ؛ 174م، ص 1976د/ يحيىىىىى الجمىىىىل: األنظمىىىىة السياسىىىىية المعاصىىىىرة، دار الاىىىىروق،  )76(

  .97م، ص 1996دور رئيس الدولة في النظام البرلماني، رسالة دكتورا ، كلية الحقوق، جامعة عين امس، 

ومىىىىا  189م، مرجىىىىد سىىىىب  ذكىىىىر ، ص 1971السىىىىلطة التنفيذيىىىىة بىىىىين الاىىىىكل والموضىىىىوي فىىىىي دسىىىىتور  د/ رأفىىىىت فىىىىودة: ثنائيىىىىة )77(

 بعدها.

د دسىىىتور مىىىا كانىىىت تتفىى  مىىى هىىيإختيىىىار رئىىيس مجلىىىس الىىىوزراء وبحجمىىاي الفقىىى   فىىيإن كانىىت ماىىىاركة البرلمىىان لىىىرئيس الدولىىىة  )78(

 الفرنسىىىي( مىىىن دسىىىتور الجمهوريىىىة الرابعىىىة 45، إال ان الفقىىى  قىىىد تبىىىاين حىىىول مىىىا أقرتىىى  )مالفرنسىىىيعىىىة الجمهوريىىىة الثالثىىىة والراب
بدايىىىة كىىىل فصىىىل تاىىىريعي وبعىىىد اإلستاىىىارات المعتىىىادة رئىىىيس  فىىىيم، بقولهىىىا  يختىىىار رئىىىيس الجمهوريىىىة 1946والصىىىادر عىىىام 

تاىىىكيلها وسياسىىىتها. واليمكىىىن  سىىىيتولى التىىىيمجلىىىس الىىىوزراء. ويعىىىري هىىىذا األخيىىىر علىىىى الجمعيىىىة الوطنيىىىة برنىىىام  الىىىوزارة 
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تعيىىىىين رئىىىىيس مجلىىىىس الىىىىوزراء والىىىىوزراء إال بعىىىىد أن يحىىىىوز الىىىىرئيس ثقىىىىة الجمعيىىىىة الوطنيىىىىة بىىىىاإلقتراي العلنىىىىى وباألغلبيىىىىة 

 الجمعية الوطنية .  اجتمايالمطلقة للنوا  إال إذا طرأت قوة قاهرة تحول دون 
   مىىىنر  فىىىيتخىىىول البرلمىىىان السىىىلطة  والتىىىيمىىىد الطريقىىىة األولىىىى ويرجىىىد تبىىىاين الفقىىى  حىىىول نىىىص تلىىى  المىىىادة، إلىىىى كونهىىىا تتفىىى

ثقتىىى  لىىىرئيس مجلىىىس الىىىوزراء بمفىىىرد ، ثىىىم إذا حىىىاز علىىىى تلىىى  الثقىىىة يقىىىوم هىىىذا األخيىىىر بحختيىىىار أعضىىىاء الىىىوزراة، أم كونهىىىا 
عمىىىىل  مىىىنر الثقىىىة للحكومىىىة ككىىىل بىىىحقرار البرلمىىىان لبرنىىىام  فىىىىيتخىىىول البرلمىىىان السىىىلطة  والتىىىيتتفىىى  مىىىد الطريقىىىة الثانيىىىة 

 الحكومة، ثم إذا حازت الحكومة على ثقة البرلمان يمكنها تنفيذ برنام  عملها. 
 ( وفقىىىىا  للطريقىىىىة األولىىىىى، ذهىىىى  جانىىىى  مىىىىن الفقىىىى  إلىىىىى القىىىىول، بىىىىأن الماىىىىري الدسىىىىتور  45وفيمىىىىا يخىىىىص تفسىىىىير نىىىىص )م

د  بقيىىىدين، اولهمىىىا: ضىىىرورة إختيىىىار رئىىىيس الجمهوريىىىة وإنمىىىا قيىىى فىىىيلىىىم يفىىىرد لىىىرئيس الجمهوريىىىة السىىىلطة المنفىىىردة  الفرنسىىىي
إجىىىراء اإلستاىىىارات التقليديىىىة المعتىىىادة مىىىد رؤسىىىاء مجلسىىىى السىىىلطة التاىىىريعية وممثلىىىى األحىىىزا  البرلمانيىىىة. والقيىىىد الثىىىانى: 
هىىىو ضىىىرورة حصىىىول الاىىىخص المراىىىر مىىىن قبىىىل رئىىىيس الجمهوريىىىة علىىىى ثقىىىة الجمعيىىىة الوطنيىىىة، وذلىىى  كلىىى  قبىىىل تاىىىكيل 

وباألغلبيىىىىة  رسىىىىميدخل الجمعيىىىىة الوطنيىىىىة ذات السىىىىيادة قبىىىىل تاىىىىكيل الىىىىوزراة بىىىىحقتراي الحكومىىىىة، ذلىىىى  ان المقصىىىىود هىىىىو تىىىى
د/ محمىىىد أحمىىىد محمىىىد حىىىافظ: وزيىىىر التفىىىويي ورئىىىيس مجلىىىس ذلىىى :  فىىىيالمطلقىىىة للنىىىوا  ممىىىا يؤكىىىد علىىىى سىىىيادتها. انظىىىر 

اإلدار  وتطبيقاتهىىىا د/ محمىىىد فىىىؤاد مهنىىىا: سياسىىىة اإلصىىىلح  ؛122الىىىوزراء فىىىي النظىىىام البرلمىىىانى، مرجىىىد سىىىب  ذكىىىر ، ص 
مىىىىوريس دوفرجيىىىى : دسىىىىاتير فرنسىىىىا، ترجمىىىىة ؛ 305م، ص 1978فىىىىي ضىىىىوء مبىىىىادئ علىىىىم التنظىىىىيم واإلدارة، دار المعىىىىارم، 

، وهىىىذا الكتىىىا  متىىىاح تحميلىىى  مىىىن علىىىى موقىىىد اإللكترونىىىى، 125-124أحمىىىد عبىىىاس، التوجىىىد دار طباعىىىة او سىىىنة ناىىىر، ص 
 مكتبة طري  العلم:

- http://www.books4arab.com/2016/04/pdf_25.html  
- Georges Vedel: Manuel élémentair de droit constitutionnl, ed 1949, p.435. 
- Dimitre Georges Laroff: Le systéme politique francais constitution et pratique 

politique de la Ve République, p.444. 
 بأنىى  وإن كنىىىا نتفىى  مىىىد مىىا ذهىىى  ( وفقىىىا  للطريقىىة الثانيىىة، ذهىىى  جانىى  مىىىن الفقىى  إلىىىى القىىول، 45وفيمىىا يخىىص تفسىىىير نىىص )م

(، إال اننىىىا نعارضىىى  برأينىىىا فيمىىىا جىىىاء بىىى  مىىىن قيىىىد ثىىىان، ذلىىى  أن الماىىىري 45إليىىى  الفريىىى  األول فيمىىىا جىىىاء بىىى  مىىىن تفسىىىير )م
ضىىىىىرورة حصىىىىىول المراىىىىىر لرئاسىىىىىة مجلىىىىىس الىىىىىوزراء ( 45الفقىىىىىرة الثانيىىىىىة مىىىىىن )م فىىىىىيالدسىىىىىتور  الفرنسىىىىىى قىىىىىد إاىىىىىترط 

ينىىىو  إتباعهىىىا علىىىى ثقىىىة البرلمىىىان، ولىىىم يقتصىىىر تلىىى   التىىىيومىىىة المقتىىىرح والسياسىىىة وأعضىىىاء وزارتىىى  وبرنىىىام  عمىىىل الحك
د/ رأفىىىت فىىىودة: ثنائيىىىة السىىىلطة ذلىىى :  فىىىيالثقىىىة علىىىى رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء فقىىىط كمىىىا ذهىىى  الجانىىى  األول مىىىن الفقىىى . أنظىىىر 

  .191-190م، مرجد سب  ذكر ، ص 1971التنفيذية بين الاكل والموضوي في دستور 
  م1946( مىىىن دسىىىتور الجمهوريىىىة الرابعىىىة الصىىىادر عىىىام 46هىىىذا الجانىىى  قيىىىد ثالىىى  أقرتىىى  )م أضىىىامذلىىى  فقىىىد فضىىىل  عىىىن 

، وهىىىو مىىىا يعنىىىى ضىىىرورة ان يكىىىون ... الجمهوريىىىة رئىىىيسمىىىن  صىىىادر بمرسىىىوم وزراءالىىى مجلىىىس رئىىىيس تعيىىىين يىىىتمبقولهىىىا  
الاىىىىكلية لىىىىذل  المرسىىىىوم، وذلىىىى   قىىىىرار تعيىىىىين الحكومىىىىة ورئيسىىىىها بنىىىىاء  علىىىىى مرسىىىىوم، فيمىىىىا أوضىىىىر جانىىىى  أخىىىىر الجوانىىىى 

بضىىىرورة أن يحمىىىل المرسىىىوم توقيىىىد كىىىل  مىىىن رئىىىيس الجمهوريىىىة ورئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء السىىىاب ، وفىىىى حالىىىة تىىىولى رئىىىيس 
مجلىىىس الىىىوزراء رئاسىىىة الجمهوريىىىة يتىىىولى التوقيىىىد إلىىىى جىىىوار رئىىىيس الجمهوريىىىة احىىىد وزراء الىىىوزارة السىىىابقة. وذلىىى  هىىىو 

م، وتولىىىىىت بعىىىىىدها وزارة )بروجيىىىىىل( 1877عىىىىىام  فىىىىىي( بحسىىىىىتقالتها جيىىىىىل سىىىىىياموندرة )مىىىىا حىىىىىد  فعىىىىىل  عنىىىىىدما تقىىىىىدمت وزا
د/ رأفىىىت فىىىودة: ثنائيىىىىة ذلىىى :  فىىىيوزارة )جيىىىل سىىىايموند( المسىىىتقيلة. أنظىىىىر  فىىىيبمرسىىىوم موقىىىد مىىىن قبىىىل وزيىىىر الخارجيىىىىة 

بيىىىومى أحمىىىد ؛ د/ سىىىيد محمىىىد 190م، مرجىىىد سىىىب  ذكىىىر ، ص 1971السىىىلطة التنفيذيىىىة بىىىين الاىىىكل والموضىىىوي فىىىي دسىىىتور 
دراسىىىىة مقارنىىىىة مىىىىد التطبيىىىى  علىىىىى النظىىىىام المصىىىىر ، رسىىىىالة دكتىىىىورا ، كليىىىىة الحقىىىىوق جامعىىىىة  –فىىىىود : مسىىىىئولية الىىىىوزارة 

د/ أنىىىىور مصىىىىطفى األهىىىىوانى: رئىىىىيس الدولىىىىة فىىىىي النظىىىىام الىىىىديمقراطى، رسىىىىالة دكتىىىىورا ، كليىىىىة ؛ 114م، ص 2009القىىىاهرة، 
   .  وما بعدها 446م، ص 1954الحقوق جامعة القاهرة، 

  تفسىىير  مىىد الطريقىىة الثانيىىة هىىو مىىا نتفىى  معىى  وذلىى  لصىىراحة نىىص الفقىىرة الثانيىىة بقولهىىا  فىىياألخيىىر الىىذ  يتفىى   الىىرأيوهىىذا
 ... واليمكىىىن تعيىىىىين رئىىىىيس مجلىىىىس الىىىىوزراء والىىىوزراء إال بعىىىىد أن يحىىىىوز الىىىىرئيس ثقىىىىة الجمعيىىىة الوطنيىىىىة ، ومىىىىن ثىىىىم فىىىىحن 

ل علىىىى ثقىىىة الجمعيىىىة الوطنيىىىة بىىىحقتراي علنىىىى وباألغلبيىىىة المطلقىىىة لنىىىوا  قىىىد إاىىىترط حصىىىول الحكومىىىة ككىىى الفرنسىىىيالماىىىري 
 الثىىىانى، الفىىىريالثىىىانى،  المطلىىى  فىىىيالبرلمىىىان، وهىىىو مىىىا يتفىىى  مىىىد دسىىىتور الجمهوريىىىة الخامسىىىة الفرنسىىىى موضىىىد دراسىىىتنا 

 .56ص  إختيار رئيس مجلس الوزراء، فيالمااركة واإلنفراد الموضوعى للسلطة التاريعية 
  وجىىىدير بالىىىذكر ان مىىىا جىىىاء بىىى  دسىىىتور الجمهوريىىىة الرابعىىىة وأكىىىدنا  والجانىىى  الثىىىانى مىىىن الفقىىى  مىىىن إتفىىىاق مىىىد الطريقىىىة الثانيىىىة

لمىىىنر البرلمىىىان ثقتىىى  للىىىوزارة بأكملهىىىا، هىىىو مىىىا يؤكىىىد علىىىى ان دسىىىتور الجمهوريىىىة الرابعىىىة قىىىد جىىىاء بأحكىىىام مماثلىىىة لدسىىىتور 
 فىىىىيرئىىىىيس مجلىىىىس الىىىىوزراء ووزرائىىىى  علىىىىى ثقىىىىة البرلمىىىىان، قبىىىىل البىىىىدء  كانىىىىت تاىىىىترط حصىىىىول والتىىىىيالجمهوريىىىة الثالثىىىىة، 

أنظىىىر: مىىىا عىىىدل عنىىى  رأ  الفريىىى  األول مىىىن الفقىىى  فيمىىىا جىىىاء بىىى  مىىىن  الىىىرأيمبااىىىرة الحكومىىىة لمهىىىام عملهىىىا. وفىىىى تأييىىىد هىىىذا 
وزراء فقىىىط ( مىىىن دسىىىتور الجمهوريىىىة الرابعىىىة مىىىد الطريقىىىة األولىىىى لمىىىنر البرلمىىىان ثقتىىى  لىىىرئيس مجلىىىس الىىى45إتفىىىاق نىىىص )م

ظىىىل الجمهوريىىة الرابعىىة مىىن إتفىىاق مىىد الطريقىىىة  فىىي الفرنسىىيدون وزرائىى ، إلىىى القىىول بىىان مىىا جىىىاء بىى  الماىىري الدسىىتور  
م، وسىىىار متفقىىىا  مىىىد مىىىا جىىىاءت بىىى  الجمهوريىىىة الرابعىىىة مىىىن احكىىىام تتفىىى  مىىىد إختيىىىار رئىىىيس 1954عىىىام  فىىىياألولىىىى قىىىد أل ىىىى 

مىىىنر الجمعيىىىة الوطنيىىىة ثقتهىىىا لىىىرئيس الحكومىىىة وأعضىىىاء وزارتىىى  كاملىىىة . مجلىىىس الىىىوزراء بالماىىىاركة بىىىين رئىىىيس الدولىىىة و
دراسىىىة مقارنىىىة مىىىد التطبيىىى  علىىىى النظىىىام المصىىىر ،  –د/ سىىىيد محمىىىد بيىىىومى أحمىىىد فىىىود : مسىىىئولية الىىىوزارة ذلىىى :  فىىىيأنظىىىر 

 ذل  كل  من:  في، وقد ذكر مصدر  114-113مرجد سب  ذكر ، ص 
؛ وهىىىو مىىىا عىىىدل عىىىن رأيىىى  فيمىىىا جىىىاء بىىى  مىىىن تفسىىىير 125-124سىىىب  ذكىىىر ، ص مىىىوريس دوفرجيىىى : دسىىىاتير فرنسىىىا، مرجىىىد  -

يتفىىى  مىىىد  الفرنسىىىي( مىىىن الدسىىىتور 45يتفىىى  مىىىد الطريقىىىة األولىىىى لمىىىنر ثقىىىة البرلمىىىان، إلىىىى إقىىىرار أن مىىىا جىىىاء بىىى  نىىىص )م
 الطريقة الثانية لمنر الجمعية الوطنية ثقتها لهيئة الحكومة كاملة، ال لرئيسها فقط.

القىىىىانون الدسىىىىتوري والمؤسسىىىىات السياسىىىىية، ترجمىىىىة علىىىىي مقلىىىىد وةخىىىىرون، الجىىىىزء الثىىىىاني، األهليىىىىة للناىىىىر أندريىىىى  هوريىىىىو:  -
  .308م، ص 1977والتوزيد، بيروت، الطبعة األولى، 

  فضىىل  عىىن ذلىىى  فقىىد جىىىاء جانبىىا  اخىىىر مىىن الفقىىى  معارضىىا  لىىذل  معلقىىىا  بىىالقول  بىىىان دسىىتور الجمهوريىىىة الرابعىىة قىىىد عىىدل عىىىن
كانىىىت تاىىىترط لتعيىىىين الحكومىىىة كاملىىىة  والتىىىيهىىىذا األخيىىىر  فىىىية الثالثىىىة باحكىىىام جديىىىدة لىىىم تكىىىن موجىىىودة دسىىىتور الجمهوريىىى

http://www.books4arab.com/2016/04/pdf_25.html
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تلحىىىظ لنىىىا، انىىى  وإن كىىىان هىىىذا  الىىىرأيإقىىىرار الجمعيىىىة الوطنيىىىة بمىىىنر ثقتهىىىا لهيئىىىة الحكومىىىة كاملىىىة بعىىىد تاىىىكيلها . وبصىىىدد هىىىذا 

البرلمىىىىان ثقتىىىى  لىىىىرئيس مجلىىىىس الىىىىوزراء دون سىىىىوا  مىىىىن الىىىىرا  يتفىىىى  مىىىىد تفسىىىىير تلىىىى  المىىىىادة وفقىىىىا  للطريقىىىىة األولىىىىى لمىىىىنر 
أعضىىىىاء الحكومىىىىة، إال أنىىىى  يؤكىىىىد علىىىىى إنتهىىىىال الجمهوريىىىىة الثالثىىىىة للطريقىىىىة الثانيىىىىة بضىىىىرورة مىىىىنر الجمعيىىىىة الوطنيىىىىة ثقتهىىىىا 

د/ رمىىىز  طىىى  الاىىىاعر: األيىىىدولوجيات وأثرهىىىا فىىىي النظمىىىة السياسىىىية المعاصىىىرة، : الىىىرأيذلىىى   فىىىيللىىىوزارة بأكملهىىىا. انظىىىر 
م، مرجىىىد سىىىب  1971د/ رأفىىىت فىىىودة: ثنائيىىىة السىىىلطة التنفيذيىىىة بىىىين الاىىىكل والموضىىىوي فىىىي دسىىىتور نقىىىل  عىىىن:  ؛196 ص

 .191ذكر ، ص 

م 1993( مىىىن دسىىىتور اإلتحىىىاد الروسىىىى الصىىىادر عىىىام 111تعيىىىين رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء )م فىىىيوقىىىد اخىىىذت بتلىىى  الطريقىىىة  )79(

تحىىىىاد الروسىىىىي رئىىىىيس حكومىىىىة االتحىىىىاد الروسىىىىي بموافقىىىىة مجلىىىىس يعىىىىين رئىىىىيس اال -1م بقولهىىىىا  2014عىىىىام  فىىىىيوالمعىىىىدل 
ينب ىىىىي تقىىىىديم التراىىىىيحات علىىىىى منصىىىى  رئىىىىيس حكومىىىة االتحىىىىاد الروسىىىىي فىىىىي موعىىىىد ال يتجىىىىاوز األسىىىىبوعين بعىىىىد  -2. الىىىدوما

اسىىىتلم الىىىرئيس الجديىىىد المنتخىىى  مهامىىى ، أو بعىىىد اسىىىتقالة حكومىىىة االتحىىىاد الروسىىىي، أو فىىىي غضىىىون أسىىىبوي واحىىىد مىىىن رفىىىي 

ن يراىىىح  رئىىىيس االتحىىىاد الروسىىىي لمنصىىى  رئىىىيس حكومىىىة االتحىىىاد . -3. لىىىس الىىىدوما لتراىىىير  مىىىامج ينظىىىر مجلىىىس الىىىدوما فىىىيمس

فىىىىي حىىىىال رفىىىىي مجلىىىىس الىىىىدوما المراىىىىحين لمنصىىىى  رئىىىىيس  -4. الروسىىىىي فىىىىي غضىىىىون أسىىىىبوي واحىىىىد مىىىىن تقىىىىديم التراىىىىير
كومىىىة االتحىىىاد الروسىىىي، ويحىىىل مجلىىىس الىىىدوما حكومىىىة االتحىىىاد الروسىىىي ثىىىل  مىىىرات، يعىىىيون رئىىىيس االتحىىىاد الروسىىىي رئيسىىىا لح

م، 2014عىىىام  فىىىيم والمعىىىدل 1993دسىىىتور اإلتحىىىاد الروسىىىى الصىىىادر عىىىام ذلىىى :  فىىىي . أنظىىىر ويعلىىىن عىىىن انتخابىىىات جديىىىدة
 ماروي الدساتير المقارنة، متاح على الموقد اإللكترونى:

- https://www.constituteproject.org/constitution/Russia_2014.pdf?lang=ar  
    .013د/ محمد أحمد محمد حافظ: وزير التفويي ورئيس مجلس الوزراء في النظام البرلمانى، مرجد سب  ذكر ، ص )80(

دراسىىىىة مقارنىىىىة، مرجىىىىد  –محمىىىىد محمىىىىد أحمىىىىد الىىىىدروبى:المركز القىىىىانوني لىىىىرئيس مجلىىىىس الىىىىوزراء فىىىىي الجمهوريىىىىة اليمنيىىىىة  )81(

 .82سب  ذكر ، ص 

https://www.constituteproject.org/constitution/Russia_2014.pdf?lang=ar
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والسىىىالم بيىىىانهم عاليىىى ، فىىىحن معظىىىم  الفرنسىىىيوفىىىى تلىىى  الطريقىىىة، نجىىىد ان إضىىىافة إلىىىى دسىىىتور الجمهوريىىىة الثالثىىىة والرابعىىىة  )82(

إختيىىىىار رئىىىىيس  فىىىىيدسىىىىاتيرها ماىىىىاركة رئىىىىيس الدولىىىىة والبرلمىىىىان  فىىىىيالجمهوريىىىىة والملكيىىىىة قىىىىد اقىىىىرت  الدسىىىىاتير الديمقراطيىىىىة
 مجلس الوزراء، وعلي  سوم نبرز ذل  على النحو التالى:

م، بضىىىىرورة 2012م والمعىىىىدل لعىىىىام 1947( مىىىىن الدسىىىىتور اإليطىىىىالى الصىىىىادر عىىىىام 94، م92ففىىىىى إيطاليىىىىا، فقىىىىد قضىىىىت )م -
إختيىىىار رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء، علىىىى ان يتوقىىىم قىىىرار البرلمىىىان علىىىى الطريقىىىة  فىىىيرلمىىىان ماىىىاركة رئىىىيس الجمهوريىىىة للب
إقىىىرار  فىىىيتقضىىىى بمىىىنر الثقىىىة أو رفضىىىها لىىىرئيس مجلىىىس الىىىوزراء ووزرائىىى ، والمتجسىىىد  والتىىىيالثانيىىىة السىىىالم بيانهىىىا عاليىىىة 

ئيس الجمهوريىىىىة السىىىىلطة ( قىىىىد خولىىىىت لىىىىر92أو عىىىىدم إقىىىىرار البرلمىىىىان برنىىىىام  عمىىىىل الحكومىىىىة ككىىىىل، وفىىىىى ذلىىىى  نجىىىىد أن )م
تتكىىىون حكومىىىة الجمهوريىىىة مىىىن رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء ومىىىن إختيىىىار وتعيىىىين رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء بقولهىىىا   فىىىيالمنفىىىردة 

 ، يعىىىين رئىىىيس الجمهوريىىىة رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء والىىىوزراء بىىىوتنسي  منىىى . الىىىوزراء الىىىذين ياىىىكلون معىىىا مجلىىىس الىىىوزراء
ينب ىىىىي أن مىىىىنر الثقىىىىة أو سىىىىحبها مىىىىن الحكومىىىىة، وذلىىىى  بقولهىىىىا   فىىىىي( مىىىىن الدسىىىىتور ذاتىىىى  للبرلمىىىىان الحىىىى  94فيمىىىىا خولىىىىت )م

سىىىىببة يىىىتم التصىىىىويت عليهىىىىا . تحظىىىى الحكومىىىىة بثقىىىة المجلسىىىىين يمىىىىنر كىىىل مجلىىىىس الثقىىىىة أو يسىىىحبها مىىىىن خىىىىلل مىىىذكرة ثقىىىىة م 
. تقىىىدم الحكومىىىة نفسىىىها إلىىىى البرلمىىىان للحصىىىول علىىىى الثقىىىة فىىىي غضىىىون عاىىىر أيىىىام مىىىن تاىىىكيل الحكومىىىة،. بمنىىىاداة األسىىىماء

ينب ىىىي أن تكىىىون مىىىذكرة . التصىىىويت المضىىىاد مىىىن قبىىىل أحىىىد المجلسىىىين أو كليهمىىىا علىىىى مقتىىىرح الحكومىىىة ال يسىىىتلزم االسىىىتقالة
.  طىىىرح الثقىىىة موقعىىىة مىىىن قبىىىل ع اىىىر أعضىىىاء المجلىىىس علىىىى األقىىىل وال يمكىىىن وضىىىعها للمداولىىىة قبىىىل ثلثىىىة أيىىىام مىىىن تقىىىديمها

ومىىىن ثىىىم نلحىىىظ إتفىىىاق الماىىىري البيطىىىالى مىىىد مىىىا ذهبىىىت إليىىى  غالبيىىىة الدسىىىاتير البرلمانيىىىة مىىىن تخويىىىل البرلمىىىان الحىىى  مىىىنر 
ذلىىىى : الدسىىىىتور  فىىىىيالثقىىىىة او طرحهىىىىا مىىىىن رئىىىىيس مجلىىىىس الىىىىوزراء ووزرائهىىىىا، وهىىىىو مىىىىا سىىىىلم واوضىىىىحنا  عاليىىىى . أنظىىىىر 

متىىىىىاح علىىىىىى الموقىىىىىد ، اىىىىىروي الدسىىىىىاتير المقارنىىىىىةم مسىىىىىتوديم، 2012م والمعىىىىىدل لعىىىىىام 1947اإليطىىىىىالى الصىىىىىادر عىىىىىام 
 اإللكترونى: 

- https://www.constituteproject.org/constitution/Italy_2012.pdf?lang=ar  
ئاسىىىة مجلىىىس الىىىىوزراء والىىىذ  غالبىىىا  مىىىىا يكىىىون زعىىىيم الحىىىىز  وفىىىى إسىىىرائيل، يقىىىوم رئىىىىيس الجمهوريىىىة بتراىىىير اىىىىخص لر -

البرلمىىىىان وذلىىىى  بعىىىىد إجىىىىراء الماىىىىاورات التقليديىىىىة مىىىىد زعمىىىىاء جميىىىىد األحىىىىزا  الممثلىىىىة  فىىىىيصىىىىاح  األغلبيىىىىة النسىىىىبية 
)البرلمىىىان( للحصىىىول علىىىى ثقتىىى ،  اإلسىىىرائيليللبرلمىىىان، ولىىىد  إختيىىىار رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء يجىىى  عليىىى  ان يتقىىىدم للكنيسىىىت 

ال تعىىىد قىىىد اىىىكلت رسىىىميا  إلىىىى بعىىىد حصىىىولها علىىىى تلىىى  الثقىىىة مىىىن  والتىىىيبىىىد  موافقتهىىىا علىىىى تاىىىكيل الىىىوزارة الجديىىىدة، وت
د/ عبىىىىد الحميىىىىد متىىىىولى: نظىىىىام الحكىىىىم فىىىىي إسىىىىرائيل، مرجىىىىد سىىىىب  ذلىىىى :  فىىىىياألغلبيىىىىة البرلمانيىىىىة ألعضىىىىاء الكنيسىىىىت. انظىىىىر 

  . 246ذكر ، ص 
يعىىىىين الملىىىى    م2012م والمعىىىىدل لعىىىىام 1831عىىىىام ( مىىىىن الدسىىىىتور البلجيكىىىىى الصىىىىادر عىىىىام 96بلجيكىىىىا، تقضىىىىى )م فىىىىيأمىىىىا  -

تقىىىىدم الحكومىىىىة االتحاديىىىىة اسىىىىتقالتها للملىىىى  إذا أقىىىىر مجلىىىىس النىىىىوا  عىىىىدم إعطىىىىاء الثقىىىىة للحكومىىىىة بأغلبيىىىىة . وزراء  ويقىىىىيلهم
يسىىىمي . الملىىى  خىىىلل ثلثىىىة أيىىىام مىىىن عىىىدم إعطىىىاء الثقىىىة مطلقىىىة، وتقتىىىرح علىىىى الملىىى  مراىىىحا  ليخلىىىم رئىىىيس الىىىوزراء ليعيونىىى 

 فىىىي. وجىىىدير بالىىىذكر ان تلىىى  الطريقىىىة  الملىىى  المراىىىر لتىىىولي منصىىى  رئىىىيس الىىىوزراء، ويتىىىولى منصىىىب  بمجىىىرد أدائىىى  للقسىىىم
م بىىىىىأن  يعىىىىىين الملىىىىى  الىىىىىوزراء 1937( مىىىىىن الدسىىىىىتور البلجيكىىىىىى الصىىىىىادر عىىىىىام 65إختيىىىىىار الىىىىىوزراء كانىىىىىت قىىىىىد خولتهىىىىىا )م

والملىىىى  يستاىىىىير األاىىىىخاص السياسىىىىيين والبرلمىىىىان قبىىىىل هىىىىذ  التعيينىىىىات، ويلىىىىزم موافقىىىىة البرلمىىىىان علىىىىيهم . انظىىىىر ويعىىىىزلهم. 
دراسىىىة مقارنىىىة،  –د/ محمىىىد قىىىدر  حسىىىن، رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء فىىىي الىىىنظم البرلمانيىىىة المعاصىىىرة ( 65يمىىىا قضىىىت بىىى  )مف

م، 2012م والمعىىىىدل لعىىىىام 1831ر عىىىىام ( أنظىىىىر الدسىىىىتور البلجيكىىىىى الصىىىىاد96وفىىىىى نىىىىص )م ؛25مرجىىىىد سىىىىب  ذكىىىىر ، ص 
 متاح على الموقد اإللكترونى: ، ترجمة المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات؛ تحدي  ماروي الدساتير المقارنة

-  https://www.constituteproject.org/constitution/Belgium_2012.pdf?lang=ar  
م، فحنىىىىى  يسىىىىىتلزم مىىىىىنر البرلمىىىىىان ثقتىىىىى  2011م والمعىىىىىدل عىىىىىام 1978( مىىىىىن الدسىىىىىتور األسىىىىىبانى الصىىىىىادر عىىىىىام 99وطبقىىىىا  )م -

يقتىىىرح الملىىى  مراىىىحا  لرئاسىىىة الحكومىىىة فىىىي كىىىل مىىىرة ينتخىىى   -1لىىىرئيس مجلىىىس الىىىوزراء الىىىذ  إختىىىار  الملىىى ، ذلىىى  بقولهىىىا  
نىىوا  جديىىد وفىىي بىىاقي الحىىاالت المماثلىىة التىىي يىىنص عليهىىا الدسىىتور، بعىىد أن يكىىون قىىد أجىىر  ماىىاورات مسىىبقة  فيهىىا مجلىىس

مىىىد الممثلىىىىين الىىىىذين تعيىىىىنهم األحىىىزا  الممثيلىىىىة فىىىىي البرلمىىىىان، ويقتىىىرح الملىىىى  مراىىىىحا  لرئاسىىىىة الحكومىىىة عىىىىن طريىىىى  رئىىىىيس 
نىىىام  السياسىىىي للحكومىىىة التىىىي يريىىىد تاىىىكيلها ويطلىىى  ثقىىىة يقىىىدم المراىىىر المقتىىىرح أمىىىام مجلىىىس النىىىوا  البر -2. مجلىىىس النىىىوا 

إذا مىىىنر مجلىىىس النىىىوا  ثقتىىى  بتصىىىويت األغلبيىىىة المطلقىىىة  -3لمجلىىىس المىىىذكور وذلىىى  طبقىىىا  لمىىىا تىىىنص عليىىى  الفقىىىرة السىىىابقة. 
مىىىن جديىىىد  ألعضىىىائ  للمراىىىر المىىىذكور، يعينىىى  الملىىى  رئيسىىىا  للحكومىىىة. وإذا لىىىم تبىىىد األغلبيىىىة المطلقىىىة موافقتهىىىا يىىىتم التصىىىويت

علىىىىى نفىىىىس االقتىىىىراح بعىىىىد مىىىىرور ثمىىىىان وأربعىىىىين سىىىىاعة علىىىىى التصىىىىويت األول، وتعتبىىىىر الثقىىىىة ممنوحىىىىة للمراىىىىر إذا حصىىىىل 
إذا تىىىم إجىىىراء التصىىىويتان المىىىذكوران دون مىىىنر الثقىىىة لتنصىىىي  رئىىىيس الحكومىىىة يىىىتم البىىىدء  -4.علىىىى موافقىىىة األغلبيىىىة النسىىىبية

إذا لىىىىم يحىىىىظ أي مراىىىىر بثقىىىىة مجلىىىىس  -5.عليىىىى  فىىىىي الفقىىىىرات السىىىىابقةفىىىىي اإلجىىىىراءات مىىىىن جديىىىىد وفىىىى  الترتيىىىى  المنصىىىىوص 
النىىىىوا  خىىىىلل اىىىىهرين ابتىىىىداء مىىىىن أول تصىىىىويت للتنصىىىىي ، يحىىىىل الملىىىى  مجلسىىىىي البرلمىىىىان ويىىىىدعو إلىىىىى انتخابىىىىات جديىىىىدة 

( يمكننىىىا القىىىول، ان للملىىى  حىىى  إقتىىىراح مراىىىر لرئاسىىىة مجلىىىس الىىىوزراء عىىىن 99 . وبصىىىدد )مبموافقىىىة رئىىىيس مجلىىىس النىىىوا 
  رئىىىيس مجلىىىس النىىىوا  علىىىى ان يكىىىون ذلىىى  التراىىىير بعىىىد إجىىىراء الماىىىاورات التقليديىىىة، وإن كىىىان الماىىىري األسىىىبانى طريىىى

مىىىىنر الثقىىىىة لىىىىرئيس مجلىىىىس  فىىىىيإقىىىىرار ماىىىىاركة البرلمىىىىان لىىىىرئيس الدولىىىىة  فىىىىيقىىىد إتفىىىى  مىىىىد نظىىىىائر  مىىىىن الدسىىىىاتير المقارنىىىىة 

https://www.constituteproject.org/constitution/Italy_2012.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Belgium_2012.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Belgium_2012.pdf?lang=ar
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انىىىى  أاىىىىترط ان يكىىىىون التصىىىىويت علىىىىى مىىىىنر الثقىىىىة الىىىىوزراء والىىىىوزراء، بىىىىحقرار برنىىىىام  عمىىىىل الحكومىىىىة مىىىىن عدمىىىى ، إال 

، وفىىىى حالىىىة عىىىدم حصىىىوص الىىىوزارة علىىىى ثقىىىة البرلمىىىان، يىىىتم إجىىىراء األولىىىىالمىىىرة  فىىىيللحكومىىىة يكىىىون باألغلبيىىىة المطلقىىىة 
تصىىىويت ثىىىان ولكىىىن بأغلبيىىىة نسىىىبية بعىىىد مضىىىى ثمىىىان وأربعىىىون سىىىاعة مىىىن إنتهىىىاء التصىىىويت األول، وفىىىى حالىىىة عىىىدم مىىىنر ا  

لثقىىىة للبرلمىىىان يقىىىوم الملىىى  بحعىىىادة تراىىىير رئىىىيس لمجلىىىس الىىىوزراء وتكليفىىى  بتاىىىكيل حكومىىىة وعرضىىىها علىىىى مىىىن التصىىىويتين ا
، نجىىىىد ان الماىىىىري األسىىىىبانى علىىىىى خىىىىلم نظيىىىىر  أخىىىىر البرلمىىىىان مىىىىن جديىىىىد. وفىىىىى حالىىىىة عىىىىدم مىىىىنر البرلمىىىىان ثقتىىىى  مىىىىرة 

جديىىىدة علىىىى ان يكىىىون ذلىىى   انتخابىىىات حىىىل مجلسىىىى البرلمىىىان والىىىدعوة إلىىىى فىىىياأليطىىىالى والبلجيكىىىى، قىىىد خىىىول للملىىى  الحىىى  
م، 2011م والمعىىىىدل لعىىىىام 1978ذلىىىى : الدسىىىىتور األسىىىىبانى الصىىىىادر عىىىىام  فىىىىيبموافقىىىىة مىىىىن رئىىىىيس مجلىىىىس النىىىىوا . أنظىىىىر 

 متاح على الموقد اإللكترونى: ، ماروي الدساتير المقارنة مستودي
- https://www.constituteproject.org/constitution/Spain_2011.pdf?lang=ar  

https://www.constituteproject.org/constitution/Spain_2011.pdf?lang=ar
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دراسىىىىة مقارنىىىىة، مرجىىىىد سىىىىب  ذكىىىىر ،  –د/ محمىىىىد قىىىىدر  حسىىىىن: رئىىىىيس مجلىىىىس الىىىىوزراء فىىىىي الىىىىنظم البرلمانيىىىىة المعاصىىىىرة  )83(

 .36ص
( قىىىد 6م، فنجىىىد ان )م1946الصىىىادر عىىىام  اليابىىىاني( مىىىن الدسىىىتور 67، م 6وهىىىذا الاىىىكل هىىىو مىىىا يتفىىى  مىىىد مىىىا أاىىىارت إليىىى  )م )84(

( قىىىىد 67)البرلمىىىىان( .، فيمىىىىا نجىىىىد ان )م يعىىىىين اإلمبراطىىىىور رئىىىىيس الىىىىوزراء وفىىىى  تنسىىىىي  مجلىىىىس الىىىىدايتنصىىىىت علىىىىى ان  
بقىىىرار مىىن المجلىىىس. ويسىىب  هىىذا التعيىىىين كىىل األعمىىىال  يحىىىدد رئىىيس الىىوزراء مىىىن بىىين أعضىىىاء مجلىىس الىىدايتنصىىت علىىى أن  

اختلىىىم مجلىىىس النىىىوا  ومجلىىىس الاىىىور  وتعىىىذر الوصىىىول إلىىىى اتفىىىاق حتىىىى مىىىن خىىىلل لجنىىىة حىىىد  وإذا للبرلمىىىان. و األخىىىر 
أيىىىام مىىىن  ماىىىتركة مىىىن المجلسىىىين، وكمىىىا يىىىنص القىىىانون، أو إذا أخفىىى  مجلىىىس الاىىىور  بالقيىىىام بتحديىىىد المراىىىر خىىىلل عاىىىرة

 فىىىيأنظىىىر   .النىىىوا  بتحديىىىد المراىىر، باسىىىتثناء فتىىىرة العطلىىىة، يكىىىون قىىرار مجلىىىس النىىىوا  هىىىو قىىرار مجلىىىس الىىىدايت قيىىام مجلىىىس
دام المحتىىىىو  المقىىىىدم مىىىىن قبىىىىل بحسىىىىتختىىىىم اعىىىىداد هىىىىذ  الوثيقىىىىة وإخراجهىىىىا وقىىىىد م، 1946ذلىىىى : الدسىىىىتور اليابىىىىانى الصىىىىادر عىىىىام 

 على الموقد اإللكترونى: متاح ، معهد كاتو، ومن نصوص سجل ماروي الدساتير المقارنة

- https://www.constituteproject.org/constitution/Japan_1946.pdf?lang=ar  
   إختيىىىار وتعيىىىين رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء، علىىىى ان  فىىىيوالواضىىىر مىىىن النصىىىوص السىىىابقة، أنهىىىا قىىىد خولىىىت البرلمىىىان الحىىى

( قىىىد نظمىىىت طريقىىىة إختيىىىار رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء، 67يقتصىىىر دور رئىىىيس الدولىىىة علىىىى إصىىىدار قىىىرار التعيىىىين، فنجىىىد أن )م
إختيىىىار مراىىىر لرئاسىىىة مجلىىىس الىىىوزراء مىىىن بىىىين أعضىىىائ ، فىىىحذا اتفقىىىا  فىىىيفجعلىىىت لكىىىل مىىىن مجلىىىس النىىىوا  والاىىىور  الحىىى  

برلمىىىىان قىىىىرار  بتعيىىىىين اىىىىخص المراىىىىر كىىىىرئيس لمجلىىىىس الىىىىوزراء، وفىىىىى حالىىىىة حىىىىدو  إخىىىىتلم بىىىىين المجلسىىىىان أصىىىىدر ال
المجلسىىين ولىىم يتوصىىل إلىىى أتفىىاق مىىن خىىلل اللجنىىة الماىىتركة، فىىحذا لىىم يصىىل مجلىىس الاىىيوح إلىىى قىىرارا  خىىلل عاىىرة أيىىام 

نتقىىىل إلىىىى البرلمىىىان بمفىىىردة، ويجىىى  مىىىن إتخىىىاذ البرلمىىىان لقىىىرار ، فىىىحن قىىىرار مجلىىىس النىىىوا  بحختيىىىار رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء ي
علىىىىى رئىىىىيس الدولىىىىة )اإلمبراطىىىىور( حينىىىىذا  األنصىىىىيا  لقىىىىرار البرلمىىىىان، وذلىىىى  تعىىىىين مىىىىا اختىىىىار  هىىىىذا األخيىىىىر مىىىىن رئىىىىيس 

( مىىىن سىىىلطة األمبراطىىىور 6لمجلىىىس الىىىوزراء. وهىىىذا القىىىرار الصىىىادر مىىىن اإلمبراطىىىور هىىىو مىىىا يتفىىى  مىىىد مىىىا أاىىىارت إليىىىة )م
د/ محمىىىد قىىىدر  حسىىىىن: رئىىىيس مجلىىىىس ذلىىىى :  فىىىيء بنىىىىاء  علىىىى إختيىىىار البرلمىىىىان. انظىىىر تعيىىىين رئىىىىيس مجلىىىس الىىىوزرا فىىىي

د/ رأفىىىت فىىىودة: ثنائيىىىة الجهىىىاز  ؛37دراسىىىة مقارنىىىة، مرجىىىد سىىىب  ذكىىىر ، ص  –الىىىوزراء فىىىي الىىىنظم البرلمانيىىىة المعاصىىىرة 
وبى: ؛ محمىىىىىد محمىىىىىد أحمىىىىىد الىىىىىدر192، مرجىىىىد سىىىىىب  ذكىىىىىر ، ص 1971التنفيىىىىذي بىىىىىين الاىىىىىكل والموضىىىىىوي فىىىىىي دسىىىىىتور 

  .83دراسة مقارنة، مرجد سب  ذكر ، ص  –المركز القانوني لرئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية 

 (85)Rheuben, J., A Presidential prime minister: Japan’s direct election debate, J. Japan. L., Vol. 4, 2007, p.84. 
دراسىىىة مقارنىىىة، مرجىىىد  –لىىىرئيس مجلىىىس الىىىوزراء فىىىي الجمهوريىىىة اليمنيىىىة  محمىىىد محمىىىد أحمىىىد الىىىدروبى: المركىىىز القىىىانوني )86(

 .83سب  ذكر ، ص 

https://www.constituteproject.org/constitution/Japan_1946.pdf?lang=ar
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وجىىىدير بالىىىذكر أن وزارات اليابىىىان كلهىىىا كانىىىت وزارات إئتلفيىىىة منىىىذ صىىىدور الدسىىىتور وحتىىىى ظهىىىور نظىىىام المجلسىىىين عىىىام  -

ظىىىر فىىىي ذلىىى : د/ محمىىىد قىىىدر  أنم، وبعىىىد ذلىىى  ظهىىىرت وزارات الحىىىز  الحاصىىىل علىىىى األغلبيىىىة المطلقىىىة أو النسىىىبية. 1955
 .38دراسة مقارنة، مرجد سب  ذكر ، ص  –حسن: رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية المعاصرة 

 .193-192م، مرجد سب  ذكر ، ص 1971د/ رأفت فودة: ثنائية السلطة التنفيذية بين الاكل والموضوي في دستور  )87(

( مىىىن البىىىا  الثالىىى  مىىىن 6، م5، م4( مىىىن البىىىا  الثىىىانى، وكىىىذل  )م3إليىىى  )م وهىىىذا الاىىىكل الثىىىانى هىىىو مىىىا يتفىىى  مىىىد مىىىا أاىىىارت -
 م:2012عام  فيم والمعدل 1974الدستور السويد  الصادر عام 

 ( قىىىد نصىىىت علىىىى أنىىى   يجىىى  علىىىى البرلمىىىان الىىىذي تىىىم انتخابىىى  مىىىؤخرا  خىىىلل مىىىدة ال تجىىىاوز أسىىىبوعين التصىىىويت 3فنجىىىد أن )م
علىىىى عمىىىا إذا كىىىان لىىىرئيس الىىىوزراء الىىىدعم الكىىىافي فىىىي البرلمىىىان، وإذا صىىىوت أكثىىىر مىىىن نصىىىم أعضىىىاء البرلمىىىان بىىىل، يىىىتم 

 ء الذي تم إعفاؤ  فعل  . إعفاء رئيس الوزراء. وال يجوز التصويت علي رئيس الوزرا
 ( علىىى أنىىى   عنىىدما يىىىتم تعيىىين رئىىىيس مجلىىىس الىىوزراء، يىىىتم دعوتىى  للتاىىىاور مىىد النىىىوا  مىىن كىىىل المجموعىىىات 4فيمىىا نصىىىت )م

الحزبيىىة فىىىي البرلمىىان، ويقىىىدم برنىىىام  عمىىل الحكومىىىة خىىىلل أربعىىة أيىىىام، وإذا صىىىوت أكثىىر مىىىن نصىىىم أعضىىاء البرلمىىىان ضىىىد 
  ، وفي الحاالت األخر  يتم تبني  . برنام  عمل الحكومة يتم رفض

 ( فقىىىد نصىىىت علىىىى أنىىى   وإذا رفىىىي البرلمىىىان برنىىىام  عمىىىل الحكومىىىة يعىىىد رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء مسىىىتقيل ، ويتكىىىرر 5أمىىىا )م
، وإذا رفىىىىي البرلمىىىىان مقتىىىىرح الحكومىىىىة أربىىىىد مىىىىرات عىىىىد البرلمىىىىان مىىىىنحل . ويىىىىتم 4اإلجىىىىراء المنصىىىىوص عليىىىى  فىىىىي المىىىىادة 

ءات بعىىىد تعيىىىين البرلمىىىان الجديىىىد رئىىىيس مجلىىىس وزراء، وإذا لىىىم تجىىىري انتخابىىىات عاديىىىة فىىىي غضىىىون اسىىىتئنام هىىىذ  اإلجىىىرا
 ثلثة أاهر، يتعين إجراء انتخابات غير عادية خلل ذات الفترة . 

 ( بىىىىالقول  وعنىىىىدما يوافىىىى  البرلمىىىىان علىىىىى برنىىىىام  عمىىىىل رئىىىىيس مجلىىىىس الىىىىوزراء الجديىىىىد، يتعىىىىين علىىىىي 6وأخيىىىىرا  جىىىىاءت )م
إخطىىىار البرلمىىىان فىىىي أسىىىري وقىىىت ممكىىىن بأسىىىماء الىىىوزراء، يصىىىدر المتحىىىد  باسىىىم البرلمىىىان خطىىىا  تعيىىىين  رئىىىيس الىىىوزراء

م والمعىىىدل عىىىام 1974تلكىىىم النصىىىوص: الدسىىىتور السىىىويد  الصىىىادر عىىىام  فىىىيرئىىىيس الىىىوزراء نيابىىىة عىىىن البرلمىىىان . أنظىىىر 
 : متاح على الموقد اإللكترونى، من نصوص سجل ماروي الدساتير المقارنةم، 2012

- https://www.constituteproject.org/constitution/Sweden_2012.pdf  
السىىىويد، يعىىىد حقىىىا  منفىىىردا  للبرلمىىىان  فىىىيوبحسىىىتقراء النصىىىوص الدسىىىتورية عاليىىىة، تبىىىين لنىىىا أن إختيىىىار رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء  -

 ن مااركة تذكر من رئيس الدولة، وهو يمر بالمراحل التالية:دو
 فىىىي( وذلىىى  بتخويىىىل رئىىىيس البرلمىىىان الحىىى  3وقىىىد نظمتهىىىا )م المرحلىىىة األولىىىى يالتصىىىويت علىىىى رزىىىي: مجلىىى: الىىىو را ي:

 إقتراح مرار لرئاسة مجلس الوزارء على ان يحوز على موافقة األغلبية العادية ل صوات.
( إذ ألزمىىىت رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزارء 6، م5، م4وقىىىد نظمتهىىىا )م ويت علىىىى برنىىىاما عمىىىل الحكومىىىةي:المرحلىىىة ال انيىىىة يالتصىىى

بتقىىىديم برنىىىام  عمىىىل الحكومىىىة إلىىىى البرلمىىىان للتصىىىويت عليىىى  خىىىلل أربعىىىة أيىىىام بعىىىد التاىىىاور مىىىد كىىىل المجموعىىىات الحزبيىىىة، 
كومىىىىة يقىىىىدم رئىىىىيس مجلىىىىس الىىىىوزراء فىىىىحذا صىىىىوتت األغلبيىىىىة العاديىىىىة ألعضىىىىاء البرلمىىىىان بعىىىىدم الموافقىىىىة علىىىىى برنىىىىام  الح

إسىىىتقالت . ويعىىىاد إختيىىىار رئىىىيس مجلىىىس وزراء جديىىىد كمىىىا هىىىو الحىىىال عاليىىىة، فىىىحذا إسىىىتمر البرلمىىىان علىىىى رفىىىي برنىىىام  عمىىىل 
الحكومىىىة لمىىىدة أربعىىىة مىىىرات يعىىىد البرلمىىىان مىىىنحل ، وإذا وافىىى  البرلمىىىان علىىىى برنىىىام  عمىىىل الحكومىىىة فعلىىىى رئىىىيس مجلىىىس 

 بأعضاء الوزارة، يصدر رئيس البرلمان قرارا  بتعين رئيس مجلس الوزراء.الوزراء إبل  البرلمان 

؛ 45دراسىىىة مقارنىىىة، مرجىىىد سىىىب  ذكىىىر ، ص –رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء فىىىي الىىىنظم البرلمانيىىىة المعاصىىىرة محمىىىد قىىىدر  حسىىىن:  )88(

مقارنىىىىة، مرجىىىىد  دراسىىىة –محمىىىد محمىىىىد أحمىىىد الىىىىدروبى: المركىىىز القىىىىانوني لىىىرئيس مجلىىىىس الىىىوزراء فىىىىي الجمهوريىىىة اليمنيىىىىة 
 .84سب  ذكر ، ص 

وهىىىذا الاىىىكل األخيىىىر مىىىن إنفىىىراد البرلمىىىان بحختيىىىار رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء مىىىن بىىىين أعضىىىاؤ ، هىىىو مىىىا يتفىىى  مىىىد مىىىا أاىىىارت  -
ينتخىىىى  المستاىىىىار االتحىىىىادي  -1م، بقولهىىىىا  2012م والمعىىىىدل عىىىىام 1949الصىىىىادر عىىىىام  األلمىىىىانيمىىىىن الدسىىىىتور  (63إليىىىى  )م

وينتخىىىى  الاىىىىخص الىىىىذي يحصىىىىل علىىىىى أصىىىىوات  -2.داوالت علىىىىى مقتىىىىرح الىىىىرئيس االتحىىىىاديمىىىىن قبىىىىل البوندسىىىىتا  دون مىىىى
وإذا لىىىم يىىىىتم انتخىىىىا  الاىىىىخص  -3.االتحىىىىادي المستاىىىىارأغلبيىىىة أعضىىىىاء البوندسىىىىتا . ويعىىىين الاىىىىخص المنتخىىىى  فىىىىي منصىىى  

يومىىىا  بعىىىد جولىىىة  المقتىىىرح مىىىن قبىىىل الىىىرئيس االتحىىىادي، يجىىىوز للبوندسىىىتا  أن ينتخىىى  مستاىىىارا  للتحىىىاد خىىىلل أربعىىىة عاىىىر
وإذا لىىىىم يىىىىتم انتخىىىىا  مستاىىىىار اتحىىىىادي خىىىىلل هىىىىذ  المىىىىدة،  -4.االنتخىىىىا  بأغلبيىىىىة أصىىىىوات أكثىىىىر مىىىىن نصىىىىم عىىىىدد أعضىىىىائ 

وإذا حصىىىل الاىىىىخص المنتخىىىى  . تجىىىر  جولىىىىة اقتىىىراي جديىىىىدة دون تىىىأخير، ويفىىىىوز فيهىىىا مىىىىن يحصىىىل علىىىىى أكثىىىر األصىىىىوات
س االتحىىىادي أن يعينىىى  مستاىىىارا  للتحىىىاد خىىىلل سىىىبعة أيىىىام بعىىىد علىىىى أغلبيىىىة أصىىىوات أعضىىىاء البوندسىىىتا ، يجىىى  علىىىى الىىىرئي

وإذا لىىىىم يحصىىىل المنتخىىىى  علىىىىى هىىىذ  األغلبيىىىىة، يجىىىى  علىىىى الىىىىرئيس االتحىىىىادي خىىىلل سىىىىبعة أيىىىىام أن يعينىىىى  . جولىىىة االقتىىىىراي

https://www.constituteproject.org/constitution/Sweden_2012.pdf
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ل عىىىىام م والمعىىىىد1949ذلىىىى : الدسىىىىتور األلمىىىىانى الصىىىىادر عىىىىام  فىىىىي . أنظىىىىر مستاىىىىارا  اتحاديىىىىا أو أن يىىىىأمر بحىىىىل البوندسىىىىتا 

متىىىىىاح علىىىىىى الموقىىىىىد ، قسىىىىىم الترجمىىىىىة بالبوندسىىىىىتا  األلمىىىىىاني؛ ومىىىىىن نصىىىىىوص سىىىىىجل ماىىىىىروي الدسىىىىىاتير المقارنىىىىىةم، 2012
 اإللكترونى: 

- https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_2012.pdf?lang=ar  
  المانيىىىا، يجمىىىد مىىىا بىىىين ماىىىاركة  فىىىيومىىىن إسىىىتقراء الىىىنص الدسىىىتور  السىىىاب ، يتضىىىر لنىىىا ان إختيىىىار رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء

الثىىىىانى السىىىىالم(، ومىىىىا بىىىىين إنفىىىىراد  الفىىىىريإختيىىىىار رئىىىىيس مجلىىىىس الىىىىوزراء )وهىىىىو موضىىىىوي  فىىىىيالبرلمىىىىان لىىىىرئيس الدولىىىىة 
مىىىان بحختيىىىار وتعيىىىين رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء وإقتصىىىار دور رئىىىيس الدولىىىة علىىىى إصىىىدار قىىىرار التعيىىىين )وهىىىو موضىىىوي البرل

(، واخيىىىرا  فقىىىد ينفىىىرد رئىىىيس الدولىىىة بحختيىىىار رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء الحاصىىىل علىىىى أغلبيىىىة األصىىىوات. الحىىىاليالثالىىى   الفىىىري
 يا إنما يمر بمراحل ثل ، وذل  على النحو التالى:ألمان فيوعلي  يمكننا القول بأن إختيار رئيس مجلس الوزراء 

يقىىىىىوم رئىىىىىيس الدولىىىىىة بتراىىىىىير رئيسىىىىىا  لمجلىىىىىس الىىىىىوزراء، علىىىىىى ان يقتصىىىىىر دور البرلمىىىىىان وفيهىىىىىا  المرحلىىىىىة األولىىىىىى: -1
  علىىىىى اإلقتىىىىراي بالتصىىىىويت علىىىىى هىىىىذا المراىىىىر  جولىىىىة اإلنتخىىىىا  األولىىىىى ، فىىىىحذا حصىىىىل علىىىىى أغلبيىىىىة البوندسىىىىتا  

البوندسىىىتا  أصىىىدر رئىىىيس الدولىىىة قىىىرارا  بتعينىىى  رئيسىىىا  لمجلىىىس الىىىوزراء، وفىىىى حالىىىة عىىىدم حصىىىول  أعضىىىاءأصىىىوات 
وفىىىى تلىىىح المرحلىىىة   ىىىب  المراىىىر علىىىى تلىىى  األغلبيىىىة تبىىىدأ المرحلىىىة الثانيىىىة لعمليىىىة إختيىىىار رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء.

 فىىىيرئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء  ، بىىىان تلىىى  المرحلىىىة علىىىى خىىىلم المراحىىىل اللحقىىىة إلختيىىىارالقىىىول لىىىىجانبىىىاا مىىىن ال قىىى  إ
م، مىىىن 1946فرنسىىىا والصىىىادر عىىىام  فىىىيقررهىىىا دسىىىتور الجمهوريىىىة الرابعىىىة  التىىىيمىىىا تتفىىى  مىىىد الطريقىىىة  هىىىيألمانيىىىا 

إختيىىىار رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء، وقىىىد سىىىلم لنىىىا وان تناولنىىىا تلىىى  الطريقىىىة فيمىىىا  فىىىيماىىىاركة البرلمىىىان لىىىرئيس الدولىىىة 
د/ رأفىىىت فىىىودة: ذلىىى :  فىىىيذاتىىى ، أنظىىىر رأ  الفقىىى   المطلىىى ثىىىانى مىىىن ال الفىىىري فىىىييخىىىص دسىىىتور الجمهوريىىىة الرابعىىىة 

  . 193م، مرجد سب  ذكر ، ص 1971ثنائية السلطة التنفيذية بين الاكل والموضوي في دستور 
تعىىىىد نتاجىىىىا  لعىىىىدم حصىىىىول مراىىىىر رئىىىىيس الدولىىىىة علىىىىى اغلبيىىىىة أصىىىىوات  والتىىىىيوفىىىىى هىىىىذ  المرحلىىىىة  المرحلىىىىة ال انيىىىىة: -2

أعضىىىاء البرلمىىىان، يقىىىوم البوندسىىىتا  بعىىىد مضىىىى أربعىىىة عاىىىر يومىىىا  مىىىن إنتهىىىاء المرحلىىىة األولىىىى بحختيىىىار اىىىخص أخىىىر 
(، علىىىى ان يلتىىىزم 1رئيسىىىا  لمجلىىىس الىىىوزراء  جولىىىة اإلنتخىىىا  الثانيىىىة  وذلىىى  باألغلبيىىىة العاديىىىة ل صىىىوات )النصىىىم 

س الدولىىىة بتعيىىىين هىىىذا الاىىىخص رئيسىىىا  لمجلىىىس الىىىوزراء. وفىىىى حالىىىة عىىىدم إتفىىىاق البوندسىىىتا  علىىىى إختيىىىار رئىىىيس رئىىىي
 ألمانيا. فيإختيار رئيس مجلس الوزراء  فيمجلس الوزراء، تبدا مرحلة جديدة وأخيرة 

لدولىىىىة أمىىىىام احىىىىد وفىىىىى هىىىىذ  المرحلىىىىة األخيىىىىرة، يىىىىتم إجىىىىراء  جولىىىىة إنتخىىىىا  ثالثىىىىة  ويكىىىىون رئىىىىيس ا المرحلىىىىة ال ال ىىىىة: -3
: أن يعىىىىين الاىىىىخص الحاصىىىىل علىىىىى أغلبيىىىىة أصىىىىوات البوندسىىىىتا  رئيسىىىىا  لمجلىىىىس الىىىىوزراء  مستاىىىىارا  أولهمىىىىاأمىىىىرين: 

 فىىىيإتحاديىىىا   علىىىى ان يصىىىدر قىىىرارا التعيىىىين خىىىلل سىىىبعة أيىىىام مىىىن إنتهىىىاء جولىىىة التصىىىويت. واألمىىىر الثىىىانى: ويكىىىون 
حالىىىة عىىىدم حصىىىول المراىىىر علىىىى اغلبيىىىة أصىىىوات أعضىىىاء البوندسىىىتا ، وهنىىىا يجىىى  علىىىى رئىىىيس الدولىىىة إمىىىا تعيىىىين 
الاىىىىىخص المراىىىىىىر الحاصىىىىىىل علىىىىىىى أكثىىىىىىر األصىىىىىىوات رئيسىىىىىا  لمجلىىىىىىس الىىىىىىوزراء، او أن يحىىىىىىل المجلىىىىىىس الفيىىىىىىدرالى 

  البوندستا  .   
م كمىىىىا سىىىلم وأاىىىىرنا عاليىىىة وذلىىىى  عنىىىىدما 1946عىىىىام   الصىىىادر اليابىىىىانيمىىىىا تتفىىى  مىىىىد النظىىىىام الدسىىىتور   هىىىيوتلىىى  الحالىىىىة  )89(

م، ومنىىىذ ذا  الحىىىين فىىىحن 1955(، وقىىىد أعتىىىرم النظىىىام اليابىىىانى بنظىىىام المجلسىىىين منىىىذ عىىىام 67عرضىىىنا للفقىىىرة الثانيىىىة مىىىن )م
ذلىىى :  فىىىيإطىىىار الىىىنظم الحزبيىىىة. أنظىىىر  فىىىيكىىىل مجلىىىس يراىىىر رئيسىىى  زعىىىيم األغلبيىىىة الحزبيىىىة بهىىىن ثىىىم يىىىتم التصىىىويت عليهمىىىا 

رؤيىىىة عربيىىىة، مركىىىز الدراسىىىات السياسىىىية واالسىىىتراتيجية بىىىاالهرام،  –الخبيىىىر محمىىىود عطىىىا: النظىىىام السياسىىىى فىىىي اليابىىىان  عبىىىد
 وما بعدها. 32م، ص 1979

https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_2012.pdf?lang=ar
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ومىىىىا بعىىىىدها؛ محمىىىىد محمىىىىد  510م، ص 1937د/ وايىىىىت إبىىىىراهيم: القىىىىانون الدسىىىىتور ، المطبعىىىىة العصىىىىرية،  -د/ وحيىىىىد رأفىىىىت  )90(

دراسىىىىة مقارنىىىىة، مرجىىىىد سىىىىب  ذكىىىىر ،  –لقىىىىانوني لىىىىرئيس مجلىىىىس الىىىىوزراء فىىىىي الجمهوريىىىىة اليمنيىىىىة أحمىىىىد الىىىىدروبى: المركىىىىز ا
 .84ص

ومىىىىا  193م، مرجىىىىد سىىىىب  ذكىىىىر ، ص 1971د/ رأفىىىىت فىىىىودة: ثنائيىىىىة السىىىىلطة التنفيذيىىىىة بىىىىين الاىىىىكل والموضىىىىوي فىىىىي دسىىىىتور  )91(

 بعدها.
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اللىىىورد سبنسىىىر الىىىذي اختارتىىى  الملكىىىة فكتوريىىىا  ويوضىىىر لنىىىا هىىىذا الهىىىدم رفىىىي مجلىىىس وزراء حىىىز  الليبىىىراليين العمىىىل مىىىد )92(

رئيسىىىا  للىىىوزراء خلفىىىا  للسىىىيد جلدسىىىتون، إذ أعىىىر  الىىىوزراء الليبراليىىىون بأنىىى  ال يمكىىىنهم التعامىىىل مىىىد اللىىىورد سبنسىىىر ألنىىى  زميىىىل 
  ال يمكىىىىن تحملىىىى ، وهىىىىو مىىىىا يعبىىىىر عىىىىن عمىىىى  الخىىىىلم األيىىىىدولوجي والسياسىىىىي بينهمىىىىا لدرجىىىىة ال يمكىىىىنهم معهىىىىا تنفيىىىىذ برنىىىىام

 الحكومة. انظر في ذل :

- Bogdanor, V., The monarchy and the constitution, Oxford, 1997, p.33; Chantebout, B., Droit 
constitutionnel et science politique, op.cit, p. 241. 

 .522دراسة مقارنة، مرجد سب  ذكر ، ص  –د/ عادل الطبطبائي: النظام الدستوري في الكويت  )93(
م والمعىىىىىدل عىىىىىام 1971  الدسىىىىىتور المصىىىىىر  لعىىىىىام هىىىىىيم، 1971والمقصىىىىىود بتلىىىىى  الدسىىىىىاتير المصىىىىىرية اللحقىىىىىة لدسىىىىىتور  )94(

 م(. 2014لعام  الحاليم، وأخيرا  الدستور المصر  2012م، والدستور المصر  لعام 2007
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يعىىىىين كانىىىىت تىىىىنص علىىىىى أن  م 2007م قبىىىىل تعىىىىديلها عىىىىام 1971( مىىىىن الدسىىىىتور المصىىىىر  لعىىىىام 141وجىىىىدير بالىىىىذكر أن )م )95(

 ، أمىىىىا بعىىىىد تعىىىىديل )المىىىىادة رئىىىىيس الجمهوريىىىىة رئىىىىيس مجلىىىىس الىىىىوزراء ونوابىىىى  والىىىىوزراء ونىىىىوابهم، ويعفىىىىيهم مىىىىن مناصىىىىبهم
يعىىىين رئىىىيس الجمهوريىىىة رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء ويعفيىىى  مىىىن منصىىىب  م فقىىىد نصىىىت علىىىى ان  2007عىىىام  فىىىيالمىىىذكورة ذاتهىىىا( 

والىىىوزراء ونىىىوابهم وإعفىىىاؤهم مىىىن مناصىىىبهم بقىىىرار مىىىن رئىىىيس الجمهوريىىىة بعىىىد  ويكىىىون تعيىىىين نىىىوا  رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء
م 2007( قبىىىل وبعىىىد تعىىىديلها عىىىام 141 . ومىىىن ثىىىم يتضىىىر لنىىىا بىىىأن علىىىى الىىىرغم مىىىن إتفىىىاق )مأخىىىذ رأي رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء

فيمىىىا أضىىىاف  التعىىىديل إختيىىىار رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء إال انهىىىا قىىىد تباينىىىت  فىىىيعلىىىى تخويىىىل رئىىىيس الجمهوريىىىة السىىىلطة المنفىىىردة 
تاىىىىكيل الحكومىىىىة مىىىىن خىىىىلل إاىىىىتراط الماىىىىري األخيىىىىر  فىىىىيمىىىىن تقيىىىىد اىىىىكلى غيىىىىر ملىىىىزم لسىىىىلطة رئىىىىيس الجمهوريىىىىة المطلقىىىىة 

 ء الحكومة.بضرورة أن يقوم رئيس الجمهورية بأخذ رأ  رئيس مجلس الوزراء عند تعيين وإعفاء أعضا
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ليىىىد والتجديىىىىد، دراسىىىىة تطبيقيىىىة مقارنىىىىة للدسىىىتور الكىىىىويتي ودسىىىىاتير دول د/ علىىىى السىىىىيد البىىىاز: صىىىىور النظىىىىام النيىىىابي بىىىىين التق )96(

 .47م، ص 1988مجلس التعاون الخليجي والدستور المصري، الطبعة األولى، 
 .113د/ خليفة ثامر الحميدة: النظام الدستوري الكويتي، مرجد سب  ذكر ، ص  )97(
عضىىىوا  ينتخبىىىون بطريىىى  اإلنتخىىىا  العىىىام السىىىر  المبااىىىر، ( علىىىى انىىى   يتىىىألم مجلىىىس األمىىىة مىىىن خمسىىىين 80وقىىىد نصىىىت )م )98(

هىىىذا المجلىىىس بحكىىىم  فىىىييبينهىىىا قىىىانون اإلنتخىىىا . ويعتبىىىر الىىىوزراء غيىىىر المنتخبىىىين بمجلىىىس األمىىىة أعضىىىاء  التىىىيوفقىىىا  ل حكىىىام 
 وظائفهم .

 (99)Prélot, M., Institutions politiques et droit constitution, Dalloz, 1972, p.681.   
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د/ سىىىامى محمىىىد ال نىىىام: رئىىىيس الدولىىىة فىىىي األنظمىىىة الديمقراطيىىىة ال ربيىىىة وفىىىى الفكىىىر السياسىىىى اإلسىىىلمي، رسىىىالة دكتىىىورا ،  )100(

 .237كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص 

 .237م، مرجد سب  ذكر ، ص 1971د/ رأفت فودة: ثنائية السلطة التنفيذية بين الاكل والموضوي في دستور  )101(
دراسىىىىة مقارنىىىىة مىىىىد الدسىىىىتور  –حنىىىىون خالىىىىد السىىىىاعد : الوظيفىىىىة التنفيذيىىىىة لىىىىرئيس الدولىىىىة فىىىىى النظىىىىام الرئاسىىىىى د/ حميىىىىد  )102(

 وما بعدها. 205م، ص 1981العراقى، رسالة دكتورا ، كلية الحقوق، جامعة عين امس، 
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 ؛670رجىىىد سىىىب  ذكىىىر ، ص د/ إبىىىراهيم عبىىىد العزيىىىز اىىىيحا: الىىىنظم السياسىىىية والقىىىانون الدسىىىتور ، م: الىىىرأيهىىىذا  فىىىيأنظىىىر  )103(

 104م، ص 1980م، مناىىىىىأة المعىىىىىارم باألسىىىىىكندرية، 1971دسىىىىىتور  –د/ سىىىىىعد عصىىىىىفور: النظىىىىىام الدسىىىىىتور  المصىىىىىر   د
د/ محسىىىىن ؛ 160م، ص 1991د/ محمىىىود محمىىىد حىىىافظ: الىىىىوجيز فىىىي القىىىانون الدسىىىتور ، دار النهضىىىة العربيىىىة، ؛ ومىىىا بعىىىدها

د/ ماجىىىد راغىىىى  الحلىىىو: القىىىىانون ؛ 398العربيىىىة، التوجىىىد سىىىىنة ناىىىر، ص  خليىىىل: النظىىىام الدسىىىىتور  فىىىي مصىىىر، دار النهضىىىىة
د/ محمىىىىود حلمىىىىىى: دسىىىىتور جمهوريىىىىة مصىىىىىر العربيىىىىة والدسىىىىىاتير  ؛235-234م، ص 1993الدسىىىىتور ، التوجىىىىد دار ناىىىىىر، 

 .144م، ص 1974العربية المعاصرة، دار الفكر العربى، 
دراسىىىة مقارنىىىة مىىىد التطبيىىى  علىىىى النظىىىام المصىىىر ، مرجىىىد سىىىب   –د/ سىىىيد محمىىىد بيىىىومى أحمىىىد فىىىود : مسىىىئولية الىىىوزارة  )104(

 .125ذكر ، ص 
إذا كىىان رئىىيس وفىىى ذلىى ، ذهىى  جانبىىا  مىىن الفقىى  إلىىى تبريىىر وقىىم العمىىل بالقاعىىدة البرلمانيىىة التقليديىىة، وقىىد أسىىتندوا علىىى أنىى   )105(

ة ذات التعدديىىىة الحزبيىىىة، إال أن العمىىىل بهىىىذا الدولىىىة ملزمىىىا  بتعيىىىين زعىىىيم األغلبيىىىة رئيسىىىا  للىىىوزراء فىىىي حالىىىة األنظمىىىة السياسىىىي
النظىىىام الدسىىىتوري يتوقىىىم فىىىي حالىىىة الظىىىروم االسىىىتثنائية، فيكىىىون لىىىرئيس الدولىىىة كامىىىل حريىىىة اختيىىىار رئىىىيس الىىىوزراء، دون 
األخىىىذ فىىىي االعتبىىىار ل غلبيىىىة البرلمانيىىىة مىىىن عدمىىى ، اىىىريطة أن تكىىىون ممارسىىىة هىىىذ  السىىىلطات فىىىي الظىىىروم االسىىىتثنائية تهىىىدم 

د/ فىىىدو  مىىىرابط: السىىىلطة  ذلىىى : فىىىيدرأ األخطىىىار المحيطىىىة بالدولىىىة متىىىي تىىىوفر اىىىروط قيىىىام الحىىىاالت االسىىىتثنائية. أنظىىىر  إلىىىى
 .117م، ص 2010التنفيذية في بلدان الم ر  العربي، دراسة قانونية مقارنة، مركز دراسات الوحدة العربية، 

- Nguyen, T.H., La notion d’exception en droit constitutionnel Français, Ph D Théss, Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne, 2013, p.175. 

، ما اىىهدت  بريطانيا من خروجا  عن قاعدة اختيار زعيم األغلبية البرلمانية رئيسىىا  للوزراء في فترة الضىىعم الرأيويؤكد على هذا  -
م( حي  كان المل  يمارس سىىىىىلطات فعلية في 1914-م1910نة )النسىىىىىبي، أو ما عرفت بحقبة األزمة الدسىىىىىتورية الحادة أو المزم

 ذل : فياختيار رئيس الوزراء خلم زعيم حز  األغلبية البرلمانية. أنظر 
- Bogdanor, V., The monarchy and the constitution, op.cit, p.35. 
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 . 20( المذكرة التفسيرية للدستور الكويتى، ص 75تفسير )م فيأنظر  )106(

بىىىأن الحكمىىىة مىىىن ضىىىرورة تعيىىىين زعىىىيم األغلبيىىىة البرلمانيىىىة رئيسىىىا  دوجيىىى  موضىىىحا ،  الفرنسىىىي  يىىىأكىىىد علىىىى ذلىىى  الفق وقىىىد )107(

أن يكىىىىون لىىىىرئيس الحكومىىىىة الصىىىىفة الممثلىىىىة لىىىىبرادة الاىىىىعبية، وأن البىىىىرام  االنتخابيىىىىة لهىىىىذ  األحىىىىزا   هىىىىيلمجلىىىىس الىىىىوزراء، 
جمهىىىور الاىىىع  واألكثىىىر إتصىىىاال  بححتياجاتىىى ، ومىىىن ثىىىم تعمىىىل الحكومىىىة التىىىي فىىىازت فىىىي اإلنتخابىىىات البرلمانيىىىة هىىىي األقىىىر  إلىىىي 

والبرلمىىىان علىىىي تلبيتهىىىا جنبىىىا  إلىىىي جنىىى  تنفيىىىذيا  وتاىىىريعيا ، وبمىىىا يحقىىى  مبىىىدأ الفصىىىل بىىىين السىىىلطات مىىىد التعىىىاون بينهمىىىا. أنظىىىر 
 ذل : في

- Duguit, L., Manuel de droit constitutionnel : théorie générale de l'Etat, le droit et l'Etat, les libertés 
publiques, l'organisation politique de la France, Paris, 1923, p.195. 

م، علىىىى أن  يقىىىوم نظىىىام الحكىىىم علىىىى أسىىىاس فصىىىل السىىىلطات مىىىد تعاونهىىىا 1962( مىىىن الدسىىىتور الكىىىويتى لعىىىام 50وتىىىنص )م )108(

هىىىىذا  فىىىىيعىىىىن كىىىىل أو بعىىىىي اختصاصىىىىها المنصىىىىوص عليىىىى  وفقىىىىا  ألحكىىىىام الدسىىىىتور. وال يجىىىىوز أل  سىىىىلطة منهىىىىا النىىىىزول 
 الدستور .
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علىىىىى ذلىىىى  أرجىىىىد جانىىىى  مىىىىن الفقىىىى  الدسىىىىتوري ضىىىىرورة تكليىىىىم زعىىىىيم األغلبيىىىىة البرلمانيىىىىة بتاىىىىكيل الحكومىىىىة إلىىىىى  وتأكيىىىىدا   )109(

إعتبىىىىار ذلىىىى  تفىىىىويي نىىىىوا  البرلمىىىىان لىىىىزعيم األغلبيىىىىة البرلمانيىىىىة فىىىىي تحقيىىىى  المطالىىىى  التىىىىي اسىىىىتطاي نىىىىوا  البرلمىىىىان إقنىىىىاي 
 ذل :  فيالناخبين بانتخابهم من أجل تحقيقها. أنظر 

- Samuels, D., and Shugart, M.S., Proceedings of 2006 meeting of the American political science 
association, Philadelphia, p.10. 

وقىىىد واجىىى  مجلىىىس األمىىىة الكىىىويتي )البرلمىىىان( الحىىىل سىىىبد مىىىرات فىىىي تاريخىىى ، ونسىىىتعري فىىىي السىىىطور القادمىىىة تىىىواري  الحىىىل  )110(

 :واألسبا  التي دعت إلي 
 م(:1975م )ال صل التشريعى الرابع لمجل: عام 1976األولى  الحالة -1

م باىىىىأن 1976( لسىىىىنة 1م أصىىىىدر أميىىىىر الىىىىبلد الاىىىىي  صىىىىباح السىىىىالم الصىىىىباح امىىىىرا  اميريىىىىا  رقىىىىم )1976 أغسىىىىطس 29 فىىىىي
 . وقىىىد صىىىدر هىىىذا األمىىىر نتيجىىىة لتقىىىدم الحكومىىىة بحسىىىتقالتها، عقىىى  صىىىراي قىىىام بينهىىىا وبىىىينتنقىىىير الدسىىىتور وحىىىل مجلىىىس األمىىىة

مجلىىىس األمىىىىة تمثىىىىل فىىىي اتهامىىىىات متبادلىىىىة بتعطيىىىل ماىىىىروعات القىىىىوانين األمىىىر الىىىىذي أد  إلىىىىى فقىىىدان التعىىىىاون بىىىىين السىىىىلطة 
، السىىىىنة 1097ذلىىىى : جريىىىىدة الكويىىىىت اليىىىىوم: أمىىىىر أميىىىىر  بتنقىىىىير الدسىىىىتور، العىىىىدد  فىىىىيأنظىىىىر  .التاىىىىريعية والسىىىىلطة التنفيذيىىىىة

 م.1976أغسطس  29الثانية والعارون، بتاري  
 م(:1985م )ال صل التشريعى الساد: لمجل: عام 1986ة ال انية الحال -2

حىىىىل م باىىىىأن 1986( لسىىىىنة 2جىىىىابر األحمىىىىد الصىىىىباح أمىىىىرا  اميريىىىىا  رقىىىىم ) م أصىىىىدر أميىىىىر الىىىىبلد الاىىىىي 1986يوليىىىىو  3 فىىىىي
قبىىىىل إكتمىىىىال مدتىىىى  الدسىىىىتورية. وقىىىىد صىىىىدر هىىىىذا األمىىىىر نتيجىىىىة الصىىىىراعات التىىىىي ناىىىىبت بىىىىين مجلىىىىس األمىىىىة  مجلىىىىس األمىىىىة

حكومىىىة بسىىىب  بعىىىي األزمىىىات التىىىي تعرضىىىت لهىىىا الىىىبلد مثىىىل أزمىىىة المنىىىاح التىىىي كىىىان لهىىىا بىىىال  األثىىىر علىىىى االقتصىىىاد وال
الكىىىويتي، ومىىىا صىىىاحبها مىىىن قيىىىام مجلىىىس األمىىىة بتاىىىكيل لجنىىىة تحقيىىى  فىىىي األمىىىر، فضىىىل  عىىىن كثىىىرة االسىىىتجوابات للىىىوزراء 

، 1672م: أمىىىىر أميىىىىر  بحىىىىل مجلىىىىس األمىىىىة، العىىىىدد ذلىىىى : جريىىىىدة الكويىىىىت اليىىىىو فىىىىيأنظىىىىر  .والتىىىىي دعىىىىت بعضىىىىهم للسىىىىتقالة
 م.1986يوليو  3السنة الثانية والثلثون، بتاري  

  وفىىي كلتىىا الحىىالتين سىىالفتى البيىىان يلحىىظ أن حىىل مجلىىس األمىىة كىىان بىىأمر أميىىري ولىىيس بمرسىىوم، حيىى  لىىم يىىدي األميىىر إلىىى
نصىىىت علىىىى  والتىىىيمىىىن الدسىىىتور الكىىىويتي  107وفىىى  المىىىادة  -إجىىىراء انتخابىىىات مجلىىىس جديىىىد فىىىي ميعىىىاد ال يتجىىىاوز اىىىهرين

ان  ل ميىىىر أن يحىىىل مجلىىىس األمىىىة بمرسىىىوم تبىىىين فيىىى  أسىىىبا  الحىىىل،علي أنىىى  ال يجىىىوز حىىىل المجلىىىس لىىىذات األسىىىبا  مىىىرة 
فىىىان لىىىم   وإذا حىىىل المجلىىىس وجىىى  أجىىىراء انتخابىىىات للمجلىىىس الجديىىىد فىىىي ميعىىىاد ال يجىىىاوز اىىىهرين مىىىن تىىىاري  الحىىىل أخىىىري

تلىىىىى  المىىىىىدة يسىىىىىترد المجلىىىىىس المنحىىىىىل كامىىىىل سىىىىىلطت  الدسىىىىىتورية ويجتمىىىىىد فىىىىىورا كىىىىىأن الحىىىىىل لىىىىىم تجىىىىر االنتخابىىىىىات خىىىىىلل 

وقىىىد ترتىىى  علىىىى ذلىىى   .ويسىىىتمر فىىىي أعمالىىى  إلىىىى أن ينتخىىى  المجلىىىس الجديىىىد ، وبالتىىىالي فقىىىد اعتبىىىر حىىىل غيىىىر دسىىىتوري يكىىىن

م قىىىد 1986الثانيىىىة عىىىام م امتىىىد لمىىىدة مىىىا يقىىىر  مىىىن أربىىىد سىىىنوات ونصىىىم، امىىىا حلىىى  للمىىىرة 1976أن حىىىل مجلىىىس األمىىىة عىىىام 
التىىىاري   -محمىىىد السىىىيد ال ىىىانم: حىىىل مجلىىىس األمىىىة الكىىىويتي ذلىىى :  فىىىيامتىىىد لمىىىا يقىىىر  مىىىن سىىىت سىىىنوات وثلثىىىة أاىىىهر. أنظىىىر 
 م، ومتاح على الموقد اإللكترونى التالى:2006مايو  23واألسبا ، مقال مناور على موقد الجزيرة نت، بتاري  

- http://www.aljazeera.net/news/arabic/2006/5/23  حل_مجلس_األمة_الكويتى_التاري _واألسبا  
 م(:1996م )ال صل التشريعى ال امن لمجل: عام 1999الحالة ال ال ة  -3

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2006/5/23
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حىىىل مجلىىىس م باىىىأن 1999نة ( لسىىى134جىىىابر األحمىىىد الصىىىباح مرسىىىوم رقىىىم ) م أصىىىدر أميىىىر الىىىبلد الاىىىي 1999مىىىايو  4 فىىىي

قبىىىل إكتمىىىال مدتىىى  الدسىىىتورية. وقىىىد صىىىدر هىىىذا المرسىىىوم نتيجىىىة تعسىىىم أعضىىىاء مجلىىىس األمىىىة فىىىي اسىىىتعمال األدوات  األمىىىة

ذلىىىى : جريىىىىدة  فىىىىيأنظىىىىر  .م1999يوليىىىىو  3الدسىىىىتورية بعيىىىىدا  عىىىىن روح الدسىىىىتور، علىىىىى أن تجىىىىري انتخابىىىىات جديىىىىدة يىىىىوم 

 4، السىىىنة الخامسىىىة واألربعىىىون، بتىىىاري  410م بحىىىل مجلىىىس األمىىىة، العىىىدد 1999( لسىىىنة 134الكويىىىت اليىىىوم: مرسىىىوم رقىىىم )
 م.1999مايو 

 م(:2003م )ال صل التشريعى العاشر لمجل: عام 2006الحالة الرابعة  -4
 باىىىأن 2006 لسىىىنة( 146) رقىىىم مرسىىىوم الصىىىباحالجىىىابر  األحمىىىد صىىىباح الاىىىي  الىىىبلد أميىىىر أصىىىدر م2006 مىىىايو 21 فىىىي
األزمىىة السياسىىىية التىىي اىىىهدتها الىىبلد بسىىىب   نتيجىىىة المرسىىوم هىىذا صىىىدر وقىىد. الدسىىىتورية مدتىى  إكتمىىىال قبىىل األمىىىة مجلىىس حىىل

 الكويىىىت جريىىىدة: ذلىىى  فىىىي أنظىىىر. م2006 يونيىىىو 29 يىىىوم جديىىىدة انتخابىىىات تجىىىري أن علىىىى ،قىىىانون تعىىىديل الىىىدوائر االنتخابيىىىة
 مىىىىايو 24 بتىىىىاري  ،الثانيىىىىة والخمسىىىىون السىىىىنة ،769 العىىىىدد األمىىىىة، مجلىىىىس بحىىىىل م2006 لسىىىىنة( 146) رقىىىىم مرسىىىىوم: اليىىىىوم
 .م2006

 م(:2006م )ال صل التشريعى الحاد  عشر لمجل: عام 2008 الخامسةالحالة  -5
 باىىىأن م2008 لسىىىنة( 82) رقىىىم مرسىىىوم الصىىىباحالجىىىابر  األحمىىىد صىىىباح الاىىىي  الىىىبلد أميىىىر أصىىىدر م2008 مىىىارس 19 فىىىي
 التىىىىيلمظىىىىاهر اإلنحىىىىرام والتجىىىىاوزات  نتيجىىىىة المرسىىىىوم هىىىىذا صىىىىدر وقىىىىد. الدسىىىىتورية مدتىىىى  إكتمىىىىال قبىىىىل األمىىىىة مجلىىىىس حىىىل

 الكويىىىت جريىىىدة: ذلىىى  فىىىي أنظىىىر. الدولىىىة فىىىيحىىىدثت علىىىى الحىىىدود الدسىىىتورية المسىىىتقرة والواجبىىىة اإلتبىىىاي بىىىين السىىىلطات العامىىىة 
 مىىىىارس 25 بتىىىىاري  ،الرابعىىىىة والخمسىىىىون السىىىىنة ،863 العىىىىدد األمىىىىة، مجلىىىىس بحىىىىل م2008 لسىىىىنة( 82) رقىىىىم مرسىىىىوم: اليىىىىوم
 .م2008

 م(:2008م )ال صل التشريعى ال انى عشر لمجل: عام 2009 السادسةالحالة  -6
 باىىىأن م2009 لسىىىنة( 85) رقىىىم مرسىىىوم الصىىىباحالجىىىابر  األحمىىىد صىىىباح الاىىىي  الىىىبلد أميىىىر أصىىىدر م2009 مىىىارس 18 فىىىي
الىىىىبعي بأحكىىىىام الدسىىىىتور لعىىىىدم تقييىىىىد  نتيجىىىىة المرسىىىىوم هىىىىذا صىىىىدر وقىىىىد. الدسىىىىتورية مدتىىىى  إكتمىىىىال قبىىىىل األمىىىىة مجلىىىىس حىىىىل

والقىىىانون ومىىىا قررتىىى  المحكمىىىة الدسىىىتورية فىىىي خصىىىوص اسىىىتخدام االدوات البرلمانيىىىة للرقابىىىة علىىىى أعمىىىال السىىىلطة التنفيذيىىىة 
 بحىىىىل م2009 لسىىىىنة( 85) رقىىىىم مرسىىىىوم: اليىىىىوم الكويىىىىت جريىىىىدة: ذلىىىى  فىىىىي أنظىىىىرومحافظىىىىة علىىىىى أمىىىىن الىىىىوطن واسىىىىتقرار . 

 .م2009 مارس 22 بتاري  ،الخامسة والخمسون السنة ،915 العدد األمة، مجلس
 (:2009م )ال صل التشريعى ال الث عشر لمجل: عام 2011 السابعةالحالة  -7

 باىىىأن م2011 لسىىىنة( 443) رقىىىم مرسىىىوم الصىىىباح الجىىىابر األحمىىىد صىىىباح الاىىىي  الىىىبلد أميىىىر أصىىىدر م2011 ديسىىىمبر 6 فىىىي
اسىىىتقالة رئىىىيس الىىىوزراء الاىىىي  ناصىىىىر  نتيجىىىة المرسىىىوم هىىىذا صىىىدر وقىىىد. الدسىىىتورية مدتىىى  إكتمىىىال قبىىىل األمىىىة مجلىىىس حىىىل

المحمىىىد الصىىىباح إثىىىر احتجاجىىىات اىىىعبية واتهامىىىات مىىىن قبىىىل نىىىوا  لحكومتىىى  بالفسىىىاد وراىىىوة بعىىىي أعضىىىاء مجلىىىس األمىىىة. 
 الثامنىىىة السىىىنة ،1057 العىىىدد األمىىىة، مجلىىىس بحىىىل م2011 لسىىىنة( 443) رقىىىم مرسىىىوم: اليىىىوم الكويىىىت جريىىىدة: ذلىىى  فىىىي أنظىىىر

 .م2011 ديسمبر 11 بتاري  والخمسون،
 :م6201 ال امنةالحالة  -8

 قبىىىل األمىىىة مجلىىىس حىىىل باىىىأن مرسىىىوم الصىىىباح الجىىىابر األحمىىىد صىىىباح الاىىىي  الىىىبلد أميىىىر أصىىىدر م2016 أكتىىىوبر 16 فىىىي
ضىىىد  مجلىىىس األمىىىةالتىىىي قىىىدمها نىىىوا  الكثيىىىرة طلبىىىات االسىىىتجوا  ل نتيجىىىة المرسىىىوم هىىىذا صىىىدر وقىىىد. الدسىىىتورية مدتىىى  إكتمىىىال

أنىىىىس الصىىىىالر وزيىىىىر الماليىىىىة وزيىىىىر الىىىىنفط بالوكالىىىىة ويعقىىىىو  الصىىىىاند وزيىىىىر العىىىىدل وزيىىىىر األوقىىىىام والاىىىىؤون اإلسىىىىلمية. 
وذكىىىىر المرسىىىىوم أنىىىى   ونظىىىىرا للظىىىىروم اإلقليميىىىىة الدقيقىىىىة ومىىىىا اسىىىىتجد منهىىىىا مىىىىن تطىىىىورات ومىىىىا تقتضىىىىي  التحىىىىديات األمنيىىىىة 

ملىىى  مىىىن مخىىىاطر ومحىىىاذير األمىىر الىىىذي يفىىىري العىىىودة إلىىىى الاىىىع  مىىىن ضىىىرورة مواجهتهىىىا بقىىدر مىىىا تح المختلفىىىةوانعكاسىىاتها 
 متاح على الموقد اإللكترونى:مصدر السلطات الختيار ممثلي  .

- http://www.skynewsarabia.com/web/article/883839/ الكويت-مرسوم-ااميري-بحل-مجلس-االا مة 

http://www.skynewsarabia.com/web/article/883839/
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 .337م، مرجد سب  ذكر ، ص 1971د/ رأفت فودة: ثنائية السلطة التنفيذية بين الاكل والموضوي في دستور  )111(

وتأكيىىىدا  علىىىى الماىىىاركة الاىىىكلية للبرلمىىىان، أو مىىىن زاويىىىة أخىىىر  السىىىلطة المطلقىىىة غيىىىر المقيىىىدة لىىىرئيس  (98وفىىىى تفسىىىير )م -
 وإن كانىىىت هىىىذ  المىىىادة قىىىد ، جىىىاءت المىىىذكرة التفسىىىيرية للدسىىىتور الكىىىويتى بىىىالقول إختيىىىار رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء فىىىيالدولىىىة 

 فىىىياوجبىىىت علىىىى كىىىل وزارة جديىىىدة أن تتقىىىدم فىىىور تاىىىكيلها ببرنامجهىىىا إلىىىى مجلىىىس األمىىىة، ولكنهىىىا لىىىم تاىىىترط لبقىىىاء الىىىوزارة 
البرنىىىام  جملىىىة  وتفصىىىيل ، الحكىىىم طىىىرح موضىىىوي الثقىىىة بهىىىا علىىىى المجلىىىس، بىىىل إكتفىىىت بحبىىىداء المجلىىىس ملحظاتىىى  بصىىىدد هىىىذا 

النهايىىىىة أمىىىىام المجلىىىىس، البىىىىد وأن تحىىىىل هىىىىذ   فىىىىيثىىىىم يضىىىىد ملحظاتىىىى  مكتوبىىىىة، ويبل هىىىىا رسىىىىميا  للحكومىىىىة، وهىىىىى كمسىىىىئولة 
م، 1962الملحظىىىىات المكىىىىان اللئىىىى  بهىىىىا وبىىىىالمجلس المىىىىذكور . انظىىىىر المىىىىذكرة التفسىىىىيرية للدسىىىىتور الكىىىىويتى الصىىىىادر عىىىىام 

 .23ص
 .364م، مرجد سب  ذكر ، ص 1971ئية السلطة التنفيذية بين الاكل والموضوي في دستور د/ رأفت فودة: ثنا )112(

 البرلمانيىىىة األغلبيىىىة زعىىىيم تكليىىىم بضىىىرورة ،القىىىول مىىىن فىىىودة رأفىىىت الىىىدكتور األسىىىتا  إليىىى    ىىىب مىىىا مىىىع نت ىىى  جانبنىىىا مىىىن و -
 مذكرتىىى  فىىىي الكىىىويتي الدسىىىتور تبينىىى  علىىىي نىىىص الىىىذي البرلمىىىاني للنظىىىام الاىىىكلية المقتضىىىيات أحىىىد بحعتبارهىىىا الىىىوزارة بتاىىىكيل

 الىىىذي الىىىديمقراطي النظىىىام فىىىي الدسىىىتور يلىىىتمس أن الحكىىىم وإسىىىتقرار الىىىوطن وحىىىدة علىىىي الحىىىرص إقتضىىىي  بىىىالقول التفسىىىيرية
  .أولهما نحو أكبر إنعطام مد الرئاسي و البرلماني النظامين بين وسطا   طريقا   تبنا 

الفقىىى  ضىىىرورة التىىىزام رئىىىيس الدولىىىة بتكليىىىم زعىىىيم األغلبيىىىة البرلمانيىىىة بتاىىىكيل وتأكيىىىدا  علىىىى ذلىىى  أرجىىىد جانىىى  أخىىىر مىىىن  -
الحكومىىىة باعتبىىىار رئىىىيس الىىىوزراء هىىىو وكيىىىل للبرلمىىىان، وأن الىىىوزراء هىىىم وكىىىلء لىىىرئيس الىىىوزراء يعاونونىىى  فىىىي تنفيىىىذ برنىىىام  

 ذل : في. أنظر الحز ، مد االلتزام بمبدأ المسئولية الجماعية أو التضامنية
- Dowding, K., The prime miniterialisation of the British prime minister, Parliamentary Affairs, Vol.66, 

2013, pp. 622. 
 .66 ، صما سيرد ذكر فرنسا، أنظر  فيوحول فترات التعاي   )113(
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الىىىوزراء تقىىىديم اسىىىتقالت   حالىىىة عىىىدم تأييىىىد البرلمىىىان لبرنىىىام  عمىىىل الحكومىىىة فحنىىى  يتعىىىين علىىىى رئىىىيس فىىىيوجىىىدير بالىىىذكر، أنىىى   )114(

 ذل :  فيم. أنظر 1962عام إلى رئيس الدولة، كما حد  مد الرئيس الفرنسي جورل بومبيدو 
- Reynes, F., Le Quinquennat Les nouveaux équilibres de la République présidentielle, Ph D These, 

Université Paris II Panthéon-Assas, 2013, p.352. 
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 .404م، ص 2008صبر  محمد السنوسى محمد: الوسيط في القانون الدستور ، دار النهضة العربية،  د/ )115(

م، أنظىىىر مىىىا سىىىلم 2007م وتعديلتىىى  لعىىىام 1971( مىىىن الدسىىىتور المصىىىر  لعىىىام 141لمزيىىىد مىىىن التفاصىىىيل حىىىول نىىىص )م )116(

 .47( ص1ذكر ، هام  )

ة البرلمانيىىىىة رئيسىىىىا لمجلىىىىس الىىىىوزراء، فقىىىىد أخىىىىذ بهىىىىذا الاىىىىرط مىىىىن تعيىىىىين زعىىىىيم األغلبيىىىىالدسىىىىتور ال رنسىىىىي وعىىىىن موقىىىىم  )117(

الدسىىىتور الفرنسىىىي فىىىي العصىىىر الملكىىىي، إال أنىىى  مىىىد ت ييىىىر نظىىىام الحكىىىم فىىىي فرنسىىىا مىىىن النظىىىام الملكىىىي إلىىىي النظىىىام الجمهىىىوري 
جلىىىس م عىىىن تعيىىىين رئىىىيس م2008م والمعىىىدل عىىىام 1958( مىىىن دسىىىتور عىىىام 8فلىىىم يأخىىىذ الدسىىىتور الفرنسىىىي عنىىىد حديثىىى   فىىىي )م

الىىىوزراء باىىىرط أن يكىىىون ممىىىثل  ل غلبيىىىة البرلمانيىىىة بقولىىى   يعىىىين رئىىىيس الجمهوريىىىة الىىىوزير األول ويعفيىىى  مىىىن منصىىىب  بنىىىاء 
علىىىى تقىىىديم هىىىذا األخيىىىر إسىىىتقالة الحكومىىىة، إذ يتميىىىز هىىىذا النظىىىام الرئاسىىىي بتىىىدعيم سىىىلطة رئىىىيس الدولىىىة علىىىي حسىىىا  سىىىلطة 

 ذل :  فيرئيس الوزراء أنظر 

- Duguit, L., Manuel de droit constitutionnel : théorie générale de l'Etat, op.cit, p.189. 
- Chantebout, B., Droit constitutionnel et science politique, op.cit, p. 241. 

تعيىىىين رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء ذهىىى  جانىىى  مىىىن الفقىىى  إلىىىى القىىىول، انىىى  يتعىىىين علىىىي  فىىىيوفيمىىىا يخىىىص سىىىلطة رئىىىيس الدولىىىة  -
رئىىىيس الجمهوريىىىة عنىىىد إختيىىىار رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء التاىىىاور مىىىد القىىىوي السياسىىىية والبرلمانيىىىة مىىىن أجىىىل تسىىىمية رئىىىيس 

م 1958عىىىام دسىىىتور الجمهوريىىىة الخامسىىىة ل فىىىيال سىىىند لىىى   الىىىرأيمجلىىىس الىىىوزراء بموجىىى  مرسىىىوم رئاسىىىي، وإن كىىىان هىىىذا 
م 1946( مىىىىىن دسىىىىىتور الجمهوريىىىىىة الرابعىىىىىة الصىىىىىادر عىىىىىام 46، م45م، إال انىىىىى  يتفىىىىى  مىىىىىد نىىىىىص )م2008وتعديلتىىىىى  لعىىىىىام 

 هذا الرأ : في. أنظر 38-37والسالم عرضهم، ص 
- Favoreu, L., Gaia, P., Ghevontian, R., Mestre, J., Pfersmann, O., Rou, A., Scoffoni, G., Droit 

constitutionnel, Dalloz, 2008, p.638. 
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 في سيالفرنالجمهورية الخامسة، ذه  جان  أخر من الفق  إلى القول بأن الماري الدستور   فيوفيما يخص المااورات التقليدية  -

ة ظل الجمهوري فيظل الجمهورية الخامسىىىة قد حل رئيس الجمهورية من التقييد بحجراء أية ماىىىاورات تقليدية كما كان علي  الحال 
أندري  هوريو: القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ترجمة علي مقلد وةخرون، مرجد سب  ذل :  فيالرابعة الفرنسية. انظر 

 .395ذكر ، ص 

د/ عبىىىىد ر إبىىىىراهيم ناصىىىىم: مىىىىد  تىىىىوازن السىىىىلطة السياسىىىىية مىىىىد المسىىىىئولية فىىىىي الدولىىىىة الحديثىىىىة، مرجىىىىد سىىىىب  ذكىىىىر ، ص  )118(

دراسىىىىة مقارنىىىىة، مرجىىىىد سىىىىب   –ئىىىىيس مجلىىىىس الىىىىوزراء فىىىىي الىىىىنظم البرلمانيىىىىة المعاصىىىىرة د/ محمىىىىد قىىىىدر  حسىىىىن: ر؛ 201
 .24ذكر ، ص 

م قبل تعديل  1971م، والنظام الدسىىىىتور  المصىىىىر  لعام 1962وهذا الرا  األول هو ما يتف  مد النظام الدسىىىىتور  الكويتى لعام  -
ضىىل  عن إتفاقة مد النظام الدسىىتور  الجزائر  والذ  نص ذات ، ف المطل األول من  الفري فيم سىىالفى الاىىرح عالية 2007عام 
م على ان  يعين رئيس الجمهورية 2008عام  فيم والمعدل 1996( من الدسىىىىىىىتور الجزائر  لعام 77الفقرة الخامسىىىىىىىة من )م في

اء رئيس مجلس الوزر فحن تعييناألول،  للرأيضىىىىىىىوء تلكم النظم ووفقا   فيرئيس الحكومة وينهى مهام  ، وهكذا يمكننا القول ان  
 إلى  ل يا الذي المنص  وجود  في ارعية يستمد اللرئيس الدولة، فهو  في األنظمة الرئاسية أو المختلطة مرجع  اإلرادة المطلقة

 يف ويحصىىرها مهام  يحدد الذي الجمهورية رئيس عن الصىىادر تعيين  قرار من اىىرعيت  يسىىتمد بل برلمانية أو اىىعبية اىىرعية أي
 رجع م وظيفت  في واسىىىىىتمرار  ذات  حد في الحكومة رئيس وجود فحن لذل  يقررها، التي الختيارات طبقا الحكومة سىىىىىةسىىىىىيا تنفيذ

د/ بورايو محمد: السىىىىلطة التنفيذية في النظام الدسىىىىتوري الجزائري بين الوحدة والثنائية، ذل :  في. انظر المطلقة الرئاسىىىىية اإلرادة
 .75، ص 2012جامعة الجزائر، رسالة دكتورا ، كلية الحقوق، 

ومىىىا  377م، مرجىىىد سىىىب  ذكىىىر ، ص 1971د/ رأفىىىت فىىىودة: ثثنائيىىىة السىىىلطة التنفيذيىىىة بىىىين الاىىىكل والموضىىىوي فىىىي دسىىىتور  )119(

مركزيىىىىة السىىىىلطة المركزيىىىىة، دار النهضىىىىة  –دسىىىىاتير العىىىىالم  فىىىىيد/ صىىىىلح الىىىىدين فىىىىوز : واقىىىىد السىىىىلطة التنفيذيىىىىة بعىىىىدها؛ 
/ عبىىىىد ال نىىىىى بسىىىىيونى عبىىىىد ر: سىىىىلطة ومسىىىىئولية رئىىىىيس الدولىىىىة فىىىىي النظىىىىام البرلمىىىىاني، مرجىىىىد د؛ 79م، ص 2002العربيىىىىة، 

 .151سب  ذكر ، ص 

- Prélot Marcel: Institutions Politiques et droit constitutionnel, Dixiéme, éd 1987, p.755. 
فرنسىىىىا تتىىىىألم األحىىىىزا  السياسىىىىية مىىىىن كتلتىىىىين )الكتلىىىىة اليمينيىىىىة، الكتلىىىىة اليسىىىىارية( تسىىىىيطران علىىىىى الجمعيىىىىة الوطنيىىىىة،  وفىىىىى )120(

والحىىىز  الراديكىىىالحو اإلتحىىىاد مىىىن أجىىىل الجمهوريىىىة، امىىىا الكتلىىىة الثانيىىىة  الفرنسىىىيوتضىىىم الكتلىىىة األولىىىى: اإلتحىىىاد الىىىديمقراطى 
د/ سىىىىيد محمىىىىد بيىىىىومى أحمىىىىد فىىىىود : مسىىىىئولية ذلىىىى :  فىىىىياىىىىيوعى. أنظىىىىر فتضىىىىم: إئىىىىتلم مىىىىن الحىىىىز  اإلاىىىىتراكى والحىىىىز  ال

 .115دراسة مقارنة مد التطبي  على النظام المصر ، مرجد سب  ذكر ، ص  –الوزارة 

 .59ذات ، هام  ص  الفريوفيما يخص النتيجة المباارة، انظر  )121(

م 1887عىىىىام  فىىىىيالفرنسىىىىية، رفىىىىي البرلمىىىىان ظىىىىل الجمهوريىىىىة الثالثىىىىة  فىىىىيوفيمىىىىا يخىىىىص النتيجىىىىة ال يىىىىر مبااىىىىرة، نجىىىىد انىىىى   -
ذلىىى :  فىىىيعىىىن منصىىىب . أنظىىىر  Mitterandتعيىىىين رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء، األمىىىر الىىىذ  أسىىىفر عىىىن تخلىىىى رئىىىيس الجمهوريىىىة 

دراسىىىة مقارنىىىة مىىىد التطبيىىى  علىىىى النظىىىام المصىىىر ، مرجىىىد سىىىب   –د/ سىىىيد محمىىىد بيىىىومى أحمىىىد فىىىود : مسىىىئولية الىىىوزارة 
 .115ذكر ، ص 
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فضىىىىل  عىىىىن ذلىىىى ، ففىىىىي األنظمىىىىة البرلمانيىىىىة والمختلطىىىىة فىىىىحن بقىىىىاء رئىىىىيس الىىىىوزراء فىىىىي منصىىىىب  رهنىىىىا بتمتعىىىى  باألغلبيىىىىة  )122(

( مىىىن الدسىىىتور 33البرلمانيىىىة، وهىىىو األمىىىر الىىىذي يوضىىىح  لنىىىا حكىىىم المحكمىىىة العليىىىا الفيدراليىىىة فىىىي نيجيريىىىا، حيىىى  يىىىنص القسىىىم )
متعىىىون بىىىدعم أغلبيىىىة أعضىىىاء البرلمىىىان، ومىىىن التطبيقىىىات العمليىىى  علىىىى علىىىى بقىىىاء الىىىوزراء فىىىي منصىىىبهم مىىىا دامىىىوا يت النيجيىىىري

خطىىىا  إلىىىى الحىىىاكم العىىىام يىىىذكرون لىىى  أنهىىىم لىىىم يعىىىودوا  1962مىىىايو  21عضىىىواس فىىىي  124عضىىىوا  مىىىن أصىىىل  66ذلىىى : أرسىىىل 

ت البرلمىىىان مىىىن منصىىىب  بىىىرغم عىىىدم تصىىىوي Akintolaيتمتعىىىوا باألغلبيىىىة البرلمانيىىىة، فقىىىام الحكىىىام العىىىام بعىىىزل رئىىىيس الىىىوزراء 

بحجىىى  الثقىىىة عنىىى . ورفىىىد رئىىىيس الىىىوزراء دعىىىو  قضىىىائية بأنىىى  قىىىد تىىىم عزلىىى  بالمخالفىىىة للقىىىانون، وأنىىى  سىىىعى إلىىىى عقىىىد جلسىىىة 
 ذل : فيالبرلمان القتراي الثقة على الحكومة، لكن المتحد  باسم البرلمان رفي عقد جلسة البرلمان.أنظر 

- Akintola v. Adermi [1962] 1 All NLR 442.  
وبعىىىري الىىىدعو  علىىىى المحكمىىىة الفيدراليىىىة فىىىي نيجيريىىىا فقىىىد قضىىىت بىىىأن رئىىىيس الىىىوزراء قىىىد تىىىم عزلىىى  بصىىىورة غيىىىر قانونيىىىة  -

ألنىى  لىىم يىىتم االقتىىراي بسىىح  الثقىىة عىىن حكومتىى  أو هزيمىىة حكومتىى  فىىي االنتخابىىات البرلمانيىىة، وذلىى  فىىي إجىىراء هىىام يوضىىر 
 ذل : في. انظر م يعد يتمتد باألغلبية البرلمانيةأن رئيس الوزراء ال يجوز ل  البقاء في منصب  إذا ل

- Twomey, A., changing the leader - the constitutional conventions concerning the resignation of 
prime ministers and premiers, Federal Law Review, Vol.39, 2011, p.345; Adegbenro v. Akintola 
[1963] AC 614, 629. 

 من خالل استقرا  حي يات   ا الحكم يمكننا إبدا  المالح ات التالية: و -
: فىىىىي األنظمىىىىىة البرلمانيىىىىىة والمختلطىىىىىة يجىىىى  أن يكىىىىىون رئىىىىىيس الىىىىىوزراء المكلىىىىم بتاىىىىىكيل الحكومىىىىىة متمتعىىىىىا  باألغلبيىىىىىة أوألا 

 البرلمانية، وهو ما ال يسري إال على األنظمة السياسية التي تتميز بالتعددية الحزبية.
: ال يجىىىىوز عىىىىزل رئىىىىيس الىىىىوزراء مىىىىن منصىىىىب  إال بىىىىاقتراي حجىىىى  الثقىىىىة عىىىىن الحكومىىىىة أو بهزيمىىىىة الحكومىىىىة فىىىىي اا  انيىىىى

االنتخابىىىىات البرلمانيىىىىة، حتىىىىى وإن حجىىىى  أعضىىىىاء البرلمىىىىان ثقىىىىتهم فىىىىي الحكومىىىىة فىىىىي صىىىىورة خطىىىىا  سىىىىري أو اىىىىكو  
 موجهة إلى رئيس الحكومة.

 حظىىىىة األولىىىىى، فىىىىحن كانىىىىت ال تتفىىىى  مىىىىن النظىىىىام الدسىىىىتور  وفىىىىى إطىىىىار دراسىىىىتنا المقارنىىىىة نجىىىىد أنىىىى  فيمىىىىا يخىىىىص المل
م 1958الكىىىىويتى كونىىىى  يفتقىىىىر لنظىىىىام تعىىىىدد األحىىىىزا  السياسىىىىية. إال أنهىىىىا تتفىىىى  مىىىىد النظىىىىام الدسىىىىتور  الفرنسىىىىي لعىىىىام 

م قبىىىل وبعىىىد تعديلىىى  1971م، وذلىىى  علىىىى خىىىلم نظيىىىر  المصىىىر  لعىىىام 2012م والمصىىىر  لعىىىام 2008والمعىىىدل عىىىام 
م، وذلىىىى  علىىىىى الىىىىرغم مىىىىن تبنىىىىى كىىىىل الماىىىىرعين نظىىىىام تعىىىىدد األحىىىىزا  السياسىىىىية، 2014سىىىىتور وكىىىىذل  د 2007عىىىىام 

ومىىىا توصىىىلنا إليىىى  مىىىرد  تخويىىىل الماىىىري الدسىىىتور  المصىىىر  لىىىرئيس الدولىىىة السىىىلطة الطلقىىىة فىىىي تعيىىىين وإعفىىىاء رئىىىيس 
 فىىىيم والمعىىىدل 1958عىىىام مجلىىىس الىىىوزراء بىىىاإلرادة المنفىىىردة، وهىىىو مىىىا يعىىىد مخالفىىىا  لمىىىا ذهىىى  إليىىى  الماىىىرعين الفرنسىىىي ل

م واللىىىذان جعىىىل سىىىلطة رئىىىيس الجمهوريىىىة فىىىي إعفىىىاء الحكومىىىة تكىىىون بنىىىاء  علىىىى 2012م والمصىىىر  لعىىىام 2008عىىىام 
 تقديم الوزير األول إستقالة الحكومة.

  أمىىىا وفيمىىىا يخىىىص الملحظىىىة الثانيىىىة، فخولىىىت كافىىىة الدسىىىاتير المقارنىىىة، للبرلمىىىان الحىىى  فىىىي عىىىدم تأييىىىد برنىىىام  الحكومىىىة
م قبىىىل 1971ومىىىن ثىىىم يجىىى  علىىىى الحكومىىىة أن تقىىىدم إسىىىتقالتها، ويسىىىتثنى مىىىن ذلىىى  الدسىىىتور الكىىىويتى والمصىىىر  لعىىىام 

م، واللىىىىذان إقتصىىىىرا دور البرلمىىىىان علىىىىى مجىىىىرد إبىىىىداء الملحظىىىىات علىىىىى برنىىىىام  عمىىىىل الحكومىىىىة، 2007تعديلىىىى  عىىىىام 
 دون ان يكون ل  ح  رفي برنام  عملها.
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/ أوال ( مىىىىن 76رية المقارنىىىىة بتعيىىىىين زعىىىىيم األغلبيىىىىة البرلمانيىىىىة رئيسىىىىا  للىىىىوزراء، إذ تىىىىنص )مكمىىىىا أخىىىىذت التاىىىىريعات الدسىىىىتو )123(

بتكليىىىم زعىىىيم األغلبيىىىة البرلمانيىىىة بتاىىىكيل الىىىوزارة بقولىىى   يكلىىىم رئىىىيس الجمهوريىىىة،  2005الدسىىىتور العراقىىىي الصىىىادر عىىىام 
عاىىىىىر يومىىىىىا  مىىىىىن تىىىىىاري  إنتخىىىىىا  رئىىىىىيس مراىىىىىر الكتلىىىىىة النيابيىىىىىة األكثىىىىىر عىىىىىددا ، بتاىىىىىكيل مجلىىىىىس الىىىىىوزراء خىىىىىلل خمسىىىىىة 

م 2015عىىىام  فىىىيم والمعىىىدل 1972( مىىىن دسىىىتور بىىىنجلدي  الصىىىادر عىىىام 56الجمهوريىىىة ، كمىىىا تىىىنص الفقىىىرة الثالثىىىة مىىىن )م
  .على أن   يكلم الرئيس زعيم األغلبية البرلمانية بتاكيل الوزارة
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( منىىى  علىىىى أن 67ذي نىىىص فىىىي الفقىىىرة األولىىىى مىىىن )مم الىىى1946وسىىىار فىىىي ذات اإلتجىىىا  الماىىىري الدسىىىتوري اليابىىىاني لعىىىام  )124(

 يعىىىين رئىىىيس الىىىوزراء مىىىن بىىىين أعضىىىاء البرلمىىىان بقىىىرار مىىىن البرلمىىىان... . ولكىىىن درل العىىىرم علىىىى إختيىىىار زعىىىيم الحىىىز  
( أنظىىىر مىىىا سىىىلم ذكىىىر ، 67الىىىذي يمثىىىل أكبىىىر عىىىدد فىىىي مقاعىىىد البرلمىىىان لتاىىىكيل الحكومىىىة. ولمزيىىىد مىىىن التفاصىىىيل حىىىول )م

 . 41ص
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 .404/ صبر  محمد السنوسى محمد: الوسيط في القانون الدستور ، مرجد سب  ذكر ، ص د )125(

الىىىىىنظم البرلمانيىىىىىة  فىىىىىيإختيىىىىىار رئىىىىىيس مجلىىىىىس الىىىىىوزراء  فىىىىىيومىىىىىا يؤكىىىىىد علىىىىىى السىىىىىلطة الاىىىىىكلية المطلقىىىىىة لىىىىىرئيس الدولىىىىىة  )126(

فىىىىحن دور العاهىىىىل البريطىىىىاني  ( بىىىىالقول، بأنىىىى  فىىىىي النمىىىىوذل البرلمىىىىاني البريطىىىىاني(Poczaوالمختلطىىىىة، مىىىىا جىىىىاء بىىىى  الفقيىىىى  

 الملىىىى   فىىىىي إختيىىىىار رئىىىىيس الىىىىوزراء هىىىىو دور سىىىىلبي، تفرضىىىى  نتىىىىائ  االنتخابىىىىات البرلمانيىىىىة، فىىىىل يملىىىى  العاهىىىىل البريطىىىىاني 
التىىىأثير علىىىىى نتىىىىائ  االنتخابىىىات البرلمانيىىىىة وتاىىىىكيل أغلبيىىىة برلمانيىىىىة بنىىىىاء علىىىى إرادتىىىى ، وأن سىىىىلطة الملىىى  فىىىىي تعيىىىىين رئىىىىيس 

هىىىىو أمىىىىر اىىىىكلي مطلىىى ، فىىىىل يمكىىىىن لىىىىرئيس وزراء بريطىىىىاني أن يبقىىىىي فىىىي منصىىىىب  مىىىىا لىىىىم يتمتىىىىد باألغلبيىىىىة  السىىىلطة التنفيذيىىىىة
 ذل :  فيالبرلمانية. أنظر 

- Pocza, K., Appointing a prime minister without parliamentary majority: A comparative historical 
analysis, Kommentàr, Vol. 5, 2012, p.35.  
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وهىىي ا ليىىة التىىىي يوضىىحها دليىىل تاىىىكيل الحكومىىة فىىي نيوزيلنىىىدا أنىى  يعىىين رئىىىيس الىىوزراء بقىىرار مىىىن الحىىاكم العىىام، وخىىىلل  )127(

يسىىىتلزم مىىىن الحىىىىاكم العىىىام االلتىىىزام بنتىىىائ  االنتخابىىىات البرلمانيىىىىة  العىىىرف الدسىىىتور مبااىىىرة هىىىذ  السىىىلطة فىىىي التعيىىىين، فىىىىحن 
 ذل : فياسية. أنظر وعمل المناقاات التالية بين األحزا  السي

- Cabinet manual, Cabinet Office department of the prime minister and cabinet Wellington, 
New Zealand, 2008, p. 17. 

، نجىىىد أنىىى  فىىىى كنىىىدا إعترفىىىت أحكىىىام المحىىىاكم العليىىىا بقىىىوة وإلزاميىىىة األعىىىرام العىىىرف الدسىىىتور وفيمىىىا يخىىىص مىىىد  إلزاميىىىة  -
 ذل :  فيالدستوري، معتبرة إياها في منزلة النصوص الدستورية المكتوبة. انظر  الدستورية في المجال

- J. Webber, «The Legality of a Unilateral Declaration of Independence under Canadian 
Law», 1997, 42 R.D. McGill 281. 

 الخصىىىىائص مىىىىن تعىىىىد الدسىىىىتورية واألعىىىىرام التقاليىىىىد بىىىىأنإلىىىىى القىىىىول،  الفقىىىى  مىىىىن جانىىىى ذهىىىى  فىىىىى األعىىىىراف الدسىىىىتورية  و -
 تاىىىى ل  كانىىىىت الىىىىذي الفىىىىرا  البرلمانيىىىىة والتقاليىىىىد األعىىىىرام هىىىىذ  ومىىىى ت البرلمانيىىىىة، ل نظمىىىىة المميىىىىزة األساسىىىىية والسىىىىمات
 أنهىىىا هىىىو بينهىىىا يجمىىىد إال أن مىىىا ومتباينىىىة، متنوعىىىة الدسىىىتورية األعىىىرام، ولكىىىن علىىىى الىىىرغم مىىىن كىىىون تلىىى  المكتوبىىىة التقاليىىىد
 األعىىىىىرام أهميىىىىىة وحىىىىىول. التىىىىىال ومىىىىىوظفي الىىىىىوزراء كىىىىىذل  سىىىىىلطاتها، بهىىىىىا تمىىىىىارس أن للملكىىىىىة يمكىىىىىن التىىىىىي لقواعىىىىىدا تقىىىىىدم

 :ذل  في إنظر السياسية، األنظمة في الدستورية
- Whittington, K. E., The status of unwritten constitutional conventions in the United States, 

University of Illinois Law Review, Vol.5, 2013, p105. 
يد بأنإلى القول،  الفق  منأخر  جان  ذه كما  - قال ية الت مان ن  الملكة على تفري كانت البرل لة في أ ب إفراز عدم حا  اتاالنتخا

 إدارة لىع قادرة قوية اىىىخصىىىية تجد أن تسىىىتطيد وال الحكومة، بتاىىىكيل زعيمها تكلم أن للملكة يمكن واضىىىحة أغلبية البرلمانية
 تعين قدف أخر ، ناحية ومن. جديدة برلمانية انتخابات إلى والدعوة البرلمان حل الملكة على يتعين الحالة هذ  ففي البلد اىىىىىىىئون
 ذل : في. أنظر البرلمان حل الملكة على يقترح قد والذي للوزراء، رئيسا   المعارضة زعيم الملكة

- Adegbenro v. Akintola, op.cit, 631. 
- Alder, J., General principles of constitutional and administrative law, op.cit, p.295. 

 .237السيد صبري: حكومة الوزارة، بح  تحليلي لناأة وتطور النظام البرلماني في إنجلترا، مرجد سب  ذكر ، ص  /د -
م على تعيين جلدسىىىىىىىتون زعيم حز  1880ومن األمثلة على عراقة التقاليد واألعرام الدسىىىىىىىتورية إرغام الملكة فكتوريا عام -

الليبراليين الفائز في االنتخابات البرلمانية رئيسىىىا  للوزراء بعد أن حاولت الملكة فيكتوريا تجن  تعيين  بكل السىىىبل وذل  إلختلفها 
 ذل :  فيمع  في وجهات النظر السياسية. أنظر 

- Bogdanor, V., The monarchy and the constitution, op.cit, pp.33.  
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بريطانيىىىىة الخىىىىرول علىىىىي األعىىىىرام  فىىىىييجىىىىوز فيهىىىىا للملكىىىىة  التىىىىيكمىىىىا فىىىىي بعىىىىي الحىىىىاالت فىىىىي بريطانيىىىىا، وتلىىىى  الحىىىىاالت  )128(

 الدستورية وعدم تعيين زعيم األغلبية البرلمانية في منص  رئيس الوزراء، يمكن إيجازها على النحو التالى:

 الحالة األولى: -أ
  عىىىدم وجىىىود زعىىىيم لكتلىىىة برلمانيىىىة، أو تكىىىوين حكومىىىة ائتلفيىىىة، ففىىىي هىىىذ  الحالىىىة يجىىىوز للملكىىىة أن تختىىىار اىىىخص أخىىىر فىىىي

منصىىى  رئىىىيس الىىىوزراء غيىىىر زعىىىيم األغلبيىىىة البرلمانيىىىة، والىىىذي يتمتىىىد بىىىالخبرة والكفىىىاءة، بمىىىا يضىىىمن خضىىىوي زملئىىى  مىىىن 
 الحىىىز  زعىىىيم غيىىىا  ذلىىى  علىىىي الحىىىاالت ومىىىنزا  ملكيىىىا  خالصىىىا ، الىىىوزراء لتوجيهاتىىى  ، كمىىىا يعىىىد تعيىىىين رئىىىيس الىىىوزراء إمتيىىىا

 اللىىىىىورد الحىىىىىز  زعىىىىىيم وفىىىىىاة بعىىىىىد المحىىىىىافظين حىىىىىز  زعامىىىىىة خلىىىىىوو ،م1874 عىىىىىام جلدسىىىىىتون إسىىىىىتقالة بعىىىىىد الليبرالىىىىىي

 ذل : فيانظر  .م1881 امع باكونسفيلد

- Lowenstein, K., et Feydy, J., L´ Investiture du premier minister en Angleterre, op.cit, pp. 1064. 

 الحالة ال انية: -ب
  فىىىي حالىىىة تنىىىازي أعضىىىاء الحىىىز  الفىىىائز فىىىي األغلبيىىىة علىىىى اىىىخص زعىىىيم الحىىىز ، يجىىىوز للملكىىىة اسىىىتدعاء زعىىىيم ثىىىاني أكبىىىر

م 1859إختيىىىىار الملكىىىىة فىىىىي بريطانيىىىىا عىىىىام  وم ىىىىال  لىىىىححىىىىز  فىىىىائز فىىىىي االنتخابىىىىات البرلمانيىىىىة وتكلفىىىى  بتاىىىىكيل الىىىىوزارة، 
ل بتاىىىكيل الىىىوزارة نتيجىىىة إنقسىىىام حىىىز  الهىىىوي  فىىىىي مجلىىىس العمىىىوم إلىىىى معسىىىكرين أحىىىدهما بقيىىىادة اللىىىورد رسىىىىل لجرانفيىىى

 ذل : فيوا خر بقيادة اللورد بالمرستون، أنظر 
- Alder, J., General Principles of Constitutional and Administrative Law, op.cit, p. 294. 

: حكومة الوزارة، بح  تحليلي لناىىأة وتطور النظام البرلماني في إنجلترا، مرجد سىىب  ذكر ، د/ السىىيد صىىبري: وفى الم ال أن ر -
 .237ص 

  كمىىا يجىىوز للملكىىة أن تعىىين زعىىيم المعارضىىة رئيسىىا  للىىوزراء متىىى كىىان التوجىى  إلىىى حىىل البرلمىىان، وذلىى  فىىي حالىىة مىىا إذا لىىم
نىىىت االنتخابىىىات العامىىىة مىىىن اىىىأنها اإلضىىىرار بالمصىىىلحة يكىىىن هنىىىا  حكومىىىة بديلىىىة قابلىىىة للتطبيىىى  علىىىى أري الواقىىىد وإذا كا

 ذل : فيالقومية.انظر 
- Adegbenro v. Akintola,op.cit , 631. 
- Alder, J., General Principles of Constitutional and Administrative Law, op.cit, p. 295. 

 الحالة ال ال ة: -ت
  وفىىىى تلىىى  الحالىىىة يجىىىوز للملكىىىة تعيىىىين اىىىخص ةخىىىر غيىىىر زعىىىيم األغلبيىىىة البرلمانيىىىة فىىىي منصىىى  رئىىىيس الىىىوزراء، وذلىىى  إذا

 ذل : فيكان زعيم األغلبية البرلمانية قد حصل علي أغلبية بسيطة، أنظر 
- Lowenstein, K., et Feydy, J., L´ Investiture du premier minister en Angleterre,op.cit, pp. 1081. 
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للسىىىيد أحمىىد بىىن بيتىىور رئيسىىىا  للىىوزراء رغىىم كونىى  مىىىن كمىىا هىىو الحىىال فىىىي الجزائىىر مىىن تعيىىين الىىىرئيس عبىىد العزيىىز بوتفليقىىة  )129(

 ذل : فيخارل األغلبية البرلمانية. انظر 
 .76ص  د/ بورايو محمد: السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري بين الوحدة والثنائية، مرجد سب  ذكر ، -
وفىىىى فرنسىىىا، هنىىىا  بعىىىي الحىىىاالت قىىىد ال يكىىىون فيهىىىا رئىىىيس الدولىىىة مىىىن حىىىز  األغلبيىىىة الىىىذي ينتمىىىي إليىىى  رئىىىيس مجلىىىس  -

الىىىىوزراء، وتحىىىىد  حالىىىىة مىىىىن التعىىىىاي  أو الىىىىزوال األبىىىىيي كمىىىىا أسىىىىماها مىىىىوريس دوفرجيىىىى ، والتىىىىي بىىىىدأت فىىىىي منتصىىىىم 
ياسىىىية الفرنسىىىية، وفىىىى ذلىىى  قىىىام الىىىرئيس فرانسىىىوا متيىىىران السىىىبعينيات فىىىي فرنسىىىا والىىىذي أصىىىبر أكثىىىر اىىىيوعا  بىىىين النخبىىىة الس

، وهىىىىو مىىىىا ميىىىىز أول حالىىىىة للتعىىىىاي  فىىىىي الجمهوريىىىىة الفرنسىىىىية 1986مىىىىارس  20بتعيىىىىين رئىىىىيس الىىىىوزراء جىىىىا  اىىىىيرا  فىىىىي
 فىىىيالخامسىىىة، مىىىن أجىىىل أن يمثىىىل جىىىا  اىىىيرا  األغلبيىىىة البرلمانيىىىة أكثىىىر مىىىن كونىىى  مجاملىىىة لحىىىز  الىىىرئيس متيىىىران. انظىىىر 

 ذل :
األنظمىىىىىة السياسىىىىىية الكبىىىىىر ، ترجمىىىىىة جىىىىىورل سىىىىىعد،  -مىىىىىوريس دوفرجيىىىىى : المؤسسىىىىىات السياسىىىىىية والقىىىىىانون الدسىىىىىتوري  -

 وفى الواقعة العملية أن ر: .254م، ص 1992المؤسسة الجامعية للدراسات والنار والتوزيد، الطبعة األولى، 
- Gicquel, J., Droit constitutionnel et institutions politiques, op.cit, p.670. 

وفيما يخص الواقعة العملية ذه  جان  من الفق  إلى القول، أن سلطات رئيس الوزراء الدستورية تضعم عندما يكون الرئيس هو  -
تخدام كل ء يمكن  اسىىىىىىىزعيم األغلبية البرلمانية، أما إذا كان رئيس الوزراء يمثل زعيم فعلي ل غلبية البرلمانية، فحن رئيس الوزرا

سىىىىىلطات  وامتيازات  الرسىىىىىمية. أما إذا كان رئيس الوزراء هو زعيم األغلبية البرلمانية ورئيس الدولة زعيم حز  المعارضىىىىىة، أو 
عندما ال يتمتد الرئيس وال رئيس الوزراء بأغلبية برلمانية، فيؤد  إلى عدم اسىىىىىىىتقرار الحكومة، وياىىىىىىىكل حافز قوي أمام رئيس 

ماىىىاركة الفعالة في أعمال الحكومة، وذل  على حسىىىا  األحزا  السىىىياسىىىية، وفى ظل هذ  الظروم تزداد خطورة التفك  الدولة لل
واالنهيار الديمقراطي، واستخدام الفيتو الرئاسي ضد ماروعات الحكومة وسياساتها في تحقي  نوي من التوازن مد سلطات رئيس 

م إلى القول بأن تقليص صىىىىىىلحيات رئيس 1958عام  الفرنسىىىىىىية بحعداد الدسىىىىىىتور المكلف Vedelالوزراء. وهذا هو ما دعا لجنة 

 ذل :  فيحقيقي. أنظر الدولة يؤد  إلى وجود رئيس وزراء 
- Bucur, C., Who fires ministers? A principal-agent approach to ministerial deselection, Ph D Thesis, 

Dublin City University, 2013, p.46. 
- Twomey, A., changing the leader, the constitutional conventions concerning the resignation of prime 

ministers and premiers, op.cit, p.344. 
- Reynes, F., Le Quinquennat Les nouveaux équilibres de la République présidentielle, op.cit, p.346. 

فىىىي بل اريىىىا بعىىىد فاىىىل الحىىىزبين الرئيسىىىيين فىىىي تاىىىكيل الحكومىىىة، فعىىىين رئىىىيس الدولىىىة مستاىىىار  اإلقتصىىىادي كمىىىا هىىىو الحىىىال  )130(

 ذل : فيبيروم  كاخص ال ينتمي ألي حز  في تاكيل الحكومة. أنظر "

- Protsyk, O., Prime ministers’ identity in semi-presidential regimes: Constitutional norms and cabinet 
formation outcomes, European Journal of Political Research, Vol.44, 2005, p.739. 

( مىىىىن الدسىىىىتور المصىىىىر  لعىىىىام 141م، وكىىىىذل  )م1962( مىىىىن الدسىىىىتور الكىىىىويتى الصىىىىادر عىىىىام 56وهىىىىو مىىىىا يتفىىىى  مىىىىد )م )131(

اختيىىىار رئىىىيس  فىىىيئيس الدولىىىة م، واللىىىذان أعطىىىي لىىىرئيس الدولىىىة السىىىلطة المنفىىىردة المطلقىىىة لىىىر2007م قبىىىل تعديلىىى  عىىىام 1971
مجلىىىىس الىىىىوزراء وذلىىىى  دون تقيىىىىد  بىىىىأ  قيىىىىد موضىىىىوعى، يلىىىىزم رئىىىىيس الدولىىىىة بحختيىىىىار رئىىىىيس مجلىىىىس الىىىىوزراء مىىىىن داخىىىىل 

الكويىىىت، أو زعىىىيم األغلبيىىىة البرلمانيىىىة والىىىذ  يتفىىى  مىىىد تبنىىىى النظىىىام  فىىىيالبرلمىىىان وهىىىو مىىىا يتفىىى  مىىىد إفتقىىىار األحىىىزا  السياسىىىية 
 زا  السياسية.ر  لصي ة تعدد األحالمص

(، مىىىىن تخويىىىىل البرلمىىىىان 139فقرتىىىى  الثالثىىىىة مىىىىن )م فىىىىيم 2012مىىىىا جىىىىاء بىىىى  الماىىىىري الدسىىىىتور  المصىىىىر  لدسىىىىتور وهىىىىو  )132(

 دولة على تكليفة بتاكيل الوزارة.سلطة تراير رئيس مجلس الوزراء وقصر دور رئيس ال
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( مىىىىن 139م ، و)م2007بعىىىىد تعىىىديلها عىىىام  1971( مىىىىن الدسىىىتور المصىىىر  لعىىىام 133مىىىا يتفىىى  مىىىىد، مىىىا جىىىاء بىىى  )م وهىىىو )133(

م. كمىىىىا أنىىىىته  ذات األليىىىىة الماىىىىري 2014( مىىىىن الدسىىىىتور المصىىىىر  لعىىىىام 146م، واخيىىىىرا  )م2012الدسىىىىتور المصىىىىر  لعىىىىام 
 م.2008عام  فيم والمعدل 1958ر عام الصاد الفرنسي( من الدستور 50وفقا  لما نظمت  )م الفرنسيالدستور  

، بىىأن سىىلطة البرلمىىان فىىي تعيىىين رئىىيس الىىوزراء هىىي سىىلطة سىىلبية، حيىى  وفىىى تلىىح الحالىىة   ىىب جانىىب مىىن ال قىى  إلىىى القىىول -
أن قىىىرار تعيىىىين رئىىىيس الىىىوزراء فىىىي هىىىذ  الحالىىىة يعىىىد نتىىىال عمليىىىة مسىىىاومة بىىىين الىىىرئيس والبرلمىىىان. وفىىىى المواقىىىم التىىىي يكىىىون 

ئيس والبرلمىىىان توجهىىىات سياسىىىية مختلفىىىة فىىىحن كىىىل  مىىىنهم يبحىىى  عىىىن مصىىىلحت  األساسىىىية، وحتىىىى إذا كىىىان كىىىل  فيهىىىا لىىىدي الىىىر
مىىىن الىىىرئيس والبرلمىىىان ينتمىىىون إلىىىى نفىىىس الحىىىز ، فىىىحن اختيىىىار رئىىىيس الىىىوزراء يمكىىىن أن يىىىؤدي إلىىىى تعىىىاري فىىىي المصىىىالر. 

 ذل :  فيأنظر 

- Protsyk, O.,Prime ministers’ identity in semi-presidential regimes, op.cit, p.724. 
عايىىىىة مىىىىن ماىىىىكلت يثيرهىىىىا تعيىىىىين رئىىىىيس الىىىىوزراء، خاصىىىىة عنىىىىدما ال تتمتىىىىد كتلىىىىة برلمانيىىىىة  الىىىىرأيونتيجىىىىة لمىىىىا ذهىىىى  إليىىىى   -

يكىىىىون إنتخىىىىا  رئىىىىيس الىىىىوزراء بىىىىاإلقتراي المبااىىىىر، وأرجىىىىد هىىىىذا الىىىىرأي إلىىىىى  ، بىىىىأنPryceباألغلبيىىىىة، أقتىىىىرح البروفيسىىىىور 

س وزراء أكثىىىر قابليىىىة للمسىىىاءلة، إذ ال يكىىىون رئىىىيس الىىىوزراء هىىىو زعىىىيم األغلبيىىىة البرلمانيىىىة، ولىىىذل  رغبتىىى  فىىىي وجىىىود رئىىىي
 ذل :  في. أنظر يضطر إلى التفاوي مد غير  من الكتل السياسية في البرلمان

- Twomey, A., changing the leader, the constitutional conventions concerning the resignation of 
prime ministers and premiers, op.cit, pp.329-360; Rheuben, J., A Presidential prime minister, op.cit, 
pp.81-105. 

إختيىىىار  فىىىى، فىىىحن كىىىان التقاسىىىم الماىىىتر  بىىىين البرلمىىىان ورئىىىيس الدولىىىة وفىىىى رأينىىىا الخىىىال معارلىىىة ل ىىى ا الجانىىىب مىىىن ال قىىى  -
مسىىىاومة بىىىين الىىىرئيس والبرلمىىىان بمىىىا يخىىىدم مصىىىالحهم، إال ان جىىىوهر النظىىىام رئىىىيس مجلىىىس الىىىوزراء هىىىو عمليىىىة سىىىلبية نتىىىال 

إلىىىزام رئىىىيس الدولىىىة بحختيىىىار زعىىىيم حىىىز  األغلبيىىىة  فىىىيهىىىو مىىىا جعىىىل مىىىن تلىىى  المسىىىاومة تقيىىىد للسىىىلطة التاىىىريعية  البرلمىىىاني
ين السىىىىلطتين التنفيذيىىىىة البرلمانيىىىىة حتىىىىى يضىىىىمن بىىىىذل  تحقيىىىى  القاعىىىىدة البرلمانيىىىىة التقليديىىىىة، ومىىىىن ثىىىىم التعىىىىاون والتىىىىوازن بىىىى

والتاىىىريعة، فضىىىل  عىىىن ذلىىى  فحنىىى  طالمىىىا كىىىان النظىىىام برلمانيىىىا  او مختلطىىىا  يتبنىىىى نظىىىام تعىىىدد األحىىىزا  السياسىىىية، فحنىىى  وتطبيقىىىا  
فىىىحن زعىىىيم األغلبيىىىة البرلمانيىىىة هىىىو مىىىا يفىىىري نفسىىى  علىىىى السىىىلطة التاىىىريعية والتنفيذيىىىة، كونىىى  هىىىو  البرلمىىىانيلقواعىىىد النظىىىام 

تسىىير أعمىىىال الحكومىىة بمىىىا يتفىى  مىىد السياسىىىة العامىىة للدولىىىة   وبالتىىاليالقىىادر علىىى قيىىىادة األغلبيىىة النىىى يرأسىىىها داخىىل البرلمىىىان 
 وبما يحق  التعاون بين السلطتين التنفيذية والتاريعية.
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